SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII SA
SUCURSALA SALINA OCNA DEJ

ANUNȚ RECRUTARE
Salina Ocna Dej sucursală a Societății Naționale a Sării S.A - Salrom., cu sediul în Dej, str.
Salinei nr.6. având ca obiect de activitate extragerea, prepararea și comercializarea sării geme,
organizează concurs pentru ocuparea postului de:
Denumire Post: ECONOMIST
Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Compartiment Control Financiar
Preventiv / Serviciul Economic / Sucursala Salina Ocna Dej.
Durata: nedeterminată
Cerințele Postului:
• Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime efectiva in domeniul financiar-contabilitate de minim 5 ani;
• Cunoastere avansata de operare PC - pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Outlook);
• Cunoasterea limbii romane scrisa si vorbit;
• Capacitatea deplina de exercitiu;
• Candidatul nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractuni care l-ar face incompatibil
cu exercitarea acestei activitati;
• Candidatul va prezenta minim două scrisori de recomandare;
• Cunoasterea prevederilor Ordonantei nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si
controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Cunoasterea prevederilor Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Competențe generale: integritate, responsabilitate, capacitate de a lucra independent, abilitati
organizatorice, capacitate de analiza si sinteza a informatiilor, orientare catre rezultate, orientare catre
actualizarea continua a cunostintelor de specialitate, abilitatea de a asculta, de a dialoga si de a se
exprima coerent in scris, de a relationa cu cei din jur, cautarea si identificarea informatiilor relevante.
Competențele organizaționale: lucrul in echipa, aptitudini de comunicare, asumarea de
responsabilitati, adaptabilitate si flexibilitate.
Responsabilitățile principale ale postului:






răspunde de exercitarea, prin viza, a controlul financiar preventiv propriu, ce constă în
verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
o respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data
efectuării operațiunilor (control de legalitate);
o îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice
care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse
controlului (control de regularitate);
o încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
(control bugetar);
răspunde de verificarea, din punct de vedere al legalității, regularității și controlului bugetar a
următoarelor operațiuni:
o angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligații de plată;
o ordonanțarea cheltuielilor;
o alte cheltuieli supuse vizei de control financiar preventiv;
răspunde de efectuarea controlului financiar preventiv prin parcurgerea listei de verificare,
specifică operațiunii supuse vizei;






răspunde de acordarea vizei de control financiar preventiv, prin semnatură și ștampilă, în
situația respectării condițiilor de legalitate, regularitate și încadrare în prevederile programelor
anuale și bugetului de venituri și cheltuieli, după caz;
răspunde de înscrierea în „Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar
preventiv" a tuturor documentelor justificative prezentate la viza de control financiar preventiv;
răspunde de întocmirea, dacă este cazul, a refuzului de viză în conformitate cu prevederile
legale.

Concursul va consta din urmatoarele etape:
- proba scrisa
- interviu
Documentele necesare înscrierii la concurs:
- CV model Europass;
- cerere participare concurs;
- acte studii;
- fisa de aptitudini de la un medic de medicina muncii care să acopere cerințele din Fișa
factorilor de risc profesional (-se ridică de la Salina Ocna Dej)
- cazier juridic in care terbuie sa fie mentionat faptul ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- extras Revisal–acte doveditoare privind experienta in domeniu necesară ocupării
postului;
- prezentarea a două scrisori de recomandare
- „Nota de informare către candidați” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal - se gășește la sucursală sau pe site-ul sucursalei.
Documentele vor fi depuse în perioada 06.05.2021 - 12.05.2021 la Sediul Sucursalei Salina Ocna
Dej din strada Salinei nr. 6 zilnic intre orele 10.00-12.00.
Bibliografie:
1. Ordinul nr. 923/2014 Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru personalul care desfasoara activitatea de control financiar preventiv
propriu
2. Ordonanta nr. 119/1999 Republicata privind controlul intern/managerial si controlul
financiar preventiv
3. Legea Contabilitatii nr. 82/1991 Republicata
4. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiarcontabile
5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
6. Decretul nr. 209/06.07.1976 – Regulamentul operatiilor de casa
7. Hotararea de Guvern nr. 714/2015 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor
si institutiilor publice pe perioada delegarii in alta localitate
8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea
in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor
publice
Informații suplimentare la telefon: 0264/213206 interior 6161 sau 6155.
Vor participa la concurs doar candidații care îndeplinesc condițiile stabilite în anunț și care vor fi
selectați de către comisia de concurs.
Data și locul desfășurării concursului : 17 mai 2021 ora 9.00 la sediul sucursalei din strada
Salinei nr. 6 proba scrisă.

