
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 Buget Contabilitate 
/ 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; 
 
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:  
• Contabilitatea livrarii productiei  la intern si export, a serviciilor facturate si a veniturilor realizate; 
• Contabilitatea deconturilor intre sucursala Salina Ocna Dej, sediul SNS Bucuresti si celelalte 
sucursale; 
• Evidenta sintetica si anlitica a urmatoarelor conturi : 411 clienti, 419 clienti creditori, 481 decontari 
intre sucursala si SNS Bucuresti; 482 decontari intre sucursale;  581 Viramente interne; 658 Alte 
cheltuieli de exploatare; 635 Cheltuieli – fond mediu; 701 Venituri din activitatea de baza; 704 venituri 
din lucrari si servicii prestate, 707 venituri din vanzarea marfurilor; 708 venituri din activitati divese; 785 
alte venituri din exploatare 766 Venituri din dobanzi etc.; 
•Inregistrarea in evidenta contabila  a facturilor proforme la livrarile de export; 
•Intocmeste facturi de avans pana la data de 10 a lunii pentru luna anterioara pentru sumele virate in 
avans de clienti; 
•Evidenta si contabilitatea avansurilor de trezorerie; 
•Introducerea facturilor de furnizori din avansurile de trezorerie; 
•Colaboreaza cu Directia Vanzari in urmarirea incasarii creantelor rezultate din derularea contractelor 
comerciale; 
 
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) 
  - extras Revisal/Carnet de muncă–acte doveditoare privind experienta in domeniu 
necesară ocupării postului; 

- „Nota de informare către candidați” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal - se gășește la sucursală sau pe site-ul sucursalei www.salinaocnadej.ro. 

 
Documentele vor fi depuse până la data de 20.05.2021 la Sediul Sucursalei Salina Ocna Dej din 
strada Salinei nr. 6 zilnic intre orele 10.00-12.00. 
 
Bibliografie:   

1. Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate Ordonanta nr. 119/1999 
Republicata privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv 

2. Legea Contabilitatii nr. 82/1991 Republicata 
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.  2634/2015    privind documentele financiar-

contabile 
4. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 
5. Decretul nr. 209/06.07.1976 – Regulamentul operatiilor de casa 
6. Hotararea de Guvern nr. 714/2015 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor 

si institutiilor publice pe perioada delegarii in alta localitate 
7. 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 

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 : 24 mai  2021 ora 9.00 la sediul sucursalei din strada 
Salinei nr. 6 proba scrisă. 


