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ANUNT
În vederea efectuării lucrărilor de raportare aferente proiectelor subsidiare de tip B, C proiectului POC KTP P_40_352 ”Procedee
secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea SECVENT”, INCDCP-ICECHIM
Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:
Nr.
crt.

1.

Denumire

Responsabil
raportare
financiara
proiect fonduri
structurale
(asimilat Economist in
economie generala)
1 post cu normă întreagă,
pe durată determinată de
25 de luni - Echipa nr.4
Bioproduse - Departament
Bioresurse

Număr
posturi
vacante

1

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu

 - Fără condiții
de vechime în
domeniul
cercetării.
-Experienta de
cel puțin 3 ani
în gestionarea
și/sau raportarea
financiara
aferentă plăților
din fonduri
nerambursabile.


- Studii superioare absolvent cu diplomă
al unui program de
studii universitare de
licență în domeniul
economic, în care să
fi studiat disciplina
management financiar
cel puțin un semestru;
-Master în domeniul
financiar/contabil.

Alte condiţii
- Experienta in gestionarea relaţiilor financiare dintre agenţii
economici și institutiile publice;
- Experienta in gestionarea si monitorizarea platilor/incasarilor
in cadrul contractelor cu tertii;
- Cunoasterea in detaliu a cadrului financiar 2014-2020;
- Cunoasterea legislatiei specifice fondurilor externe
nerambursabile (OUG 40/2015 etc.);
- Experienta in corelarea procedurilor de contabilitate, achiziţii
şi decontări, precum şi pentru integrarea activităţilor şi a
fluxurilor financiare;
- Experienta in gestionarea arhivei electronice si in lucrul cu
programele de tip software privind evidenta contabila;
- Cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice.
- Cunoștințe temeinice de limba engleză (scris, citit, vorbit).
Constituie avantaje:
- Cursuri de perfecționare/formare financiar contabile,
management de proiect;

Data limita
de depunere
a dosarelor

05.10.2020
ora 16.30

- Doctorat în domeniul economic;
- Experiența în elaborarea termenilor de referinţă,
metodologiilor de lucru sau a altui tip de document de
implementare a proiectelor, în special cele din fonduri
nerambursabile.

Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs si proba orala (interviu). Data si ora de desfasurare a probelor de concurs pot fi
modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei.
Data concursului: 12.10.2020 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. Salariul de baza brut este 5.000 lei. Rezultatele finale concursului vor fi
comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii ultimei probe. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la
comunicarea rezultatului.
Bibliografie:
- Ghidul Unic, Program POC, Axa Prioritară 1, secțiunile A-G, http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/ghid-unic/ghid-unic-a-b-c-d-e-f-g-1-1.pdf
- Schema de ajutor de stat pentru CDI pentru Programul POC Axa 1, http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/ghid-unic/schema_cdi-1.pdf
- Balogh, N. M., & Balogh, M. (2019). Provocări și efecte ale proiectelor implementate cu finanțare din fonduri ale Uniunii Europene. Revista Transilvană de
Ştiinţe Administrative, 21(45), 3-15.
- Instrucțiunea nr.33/25.10.2019 privind decontarea consturilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate și Metodologia nr.66957/30.08.2019 de
verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitae la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operațional
Competitivitate, http://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructiuni-beneficiari/instructiuni/2019/instructiunea-nr-33_25-10-2019.pdf
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Continutul dosarului de inscriere la concurs:
- Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. - Chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului. - Curriculum Vitae, cu data si semnatura. -Acte de studii (copie
xerox). - Act de identitate (copie xerox). - Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila
angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.
Detalii suplimentare la
telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.
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