
ANUNT DE ANGAJARE 

 
ASOCIAȚIA Gal SOMEȘ TRANSILVAN anunță urmatorul post vacant:  

 

RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL 

 

Dosarele se depun până la data de 22-02-2017  orele 11,00 la sediul GAL: Județ: CLUJ Localitate: BONȚIDA Cod Poștal:407105 

Strada: MIHAI EMINESCU  Nr. 446, iar concursul pentru ocuparea postului se va desfașura în data de 22-02-2017 orele 14,00 la 

sediul GAL. 

 

Cerințe obligatorii: 

Studii superioare finalizate cu diplomă de licentă  

 

 

1. Selectarea  dosarelor de candidatură care cuprind: 

 CV-europass- semnat si datat 

 Diplome studii (în copie )+ORIGINALUL   

 Certificate nastere/si căsătorie, C.I. +ORIGINALUL   

 Scrisoare motivațională. 

 Vechime minim 2 ani la data depunerii dosarului, pentru RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL – experiență dovedită prin 

angajare -realizată pe proiecte , realizare cereri de plată, contabilitate primară, etc.  

 

In ziua sustinerii concursului de angajare se vor analiza documentele ORIGINALE , cu documentele depuse în copie la dosarul de 

angajare . Astfel diplomele si  certificatele in ORIGNAL vor insoti candidatii la proba interviului. 

 

DOSARELE INCOMPLETE SAU NECONFORME NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE! 

 



Comisia va verifica si evalua dosarele depuse. 

 

BENEFICII: 

- mediu de lucru modern;  

- echipă tânără și dinamică 

- perspective de dezvoltare profesională 

- posibilități de deplasări în țară și străinătate 

- participare la evenimente, cursuri organizate de GAL 

 

INFORMATII   SUPLIMENTARE : 

site-ul : www.galsomestransilvan.ro 

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com 

 

Reprezinta un avantaj pt nivelul de experienta de minim 2 ani demonstrat.  

 

Tematica pentru examenul teoretic RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL: 

 

1. Strategia de dezvoltare  al teritoriului GAL SOMEŞ TRANSILVAN  2014-2020 de pe site-ul :  www.galsomestransilvan.ro 

2. PNDR 2014-2020 

3. Management de proiect  

4. Ghidul masurii 19.4 –de pe site-ul www.afir.ro  

5. Procedura de lucru 19.4 de pe site-ul www.afir.ro  Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4   

 

Cerințe obligatorii: 

Studii superioare finalizate cu diplomă de licentă in domeniul financiar. 

 

Diplomele de specialitate in domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurala, achizitii publice, diplome care corespund 

cerintelor postului vor fi punctate suplimentar cu cate 5 pct fiecare. 

http://www.galsomestransilvan.ro/
mailto:galsomestransilvan@yahoo.com
http://www.galsomestransilvan.ro/
http://www.afir.ro/
http://www.afir.ro/

