BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ TIMIŞOARA
Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Et. 1, Cod 300054, Jud. Timiş, România
Tel/Fax : 0040-(0)356-426360;0040-(0)356-426361; e-mail : office@brct-timisoara.ro
Cod fiscal: 17533873

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara
cu sediul central în Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,
tel: 0356-426360, fax: 0356-426361, www.brct-timisoara.ro
Scoate la concurs în data de 18.07.2016:

Contabil
în cadrul Departamentului Financiar Contabil și Administrativ al
BRCT Timişoara
Persoană de contact:
Emeric Bárdos – Consultant resurse umane dani.bardos@brct-timisoara.ro
Concursul se va desfăşura în data de 18.07.2016 începând cu ora 10.00 la
sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, şi va avea
patru secţiuni:
 Probă scrisă din bibliografia de concurs;
 Probă scrisă de limba engleză;
 Probă practică de operare pe calculator;
 Interviu – cu membrii comisiei de concurs.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 14.07.2016, ora
16.00, la sediul BRCT Timişoara. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic până la
data de 15.07.2016, ora 17.00 despre eligibilitatea dosarelor şi participarea
la concurs.
Cerinţe:
 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă cu
specializare economică;
 Experienţă de muncă în domeniul contabil: min. 3 ani;
 Cunoştinţe de limba engleză: nivel mediu/avansat;
 Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator, programe contabile,
pachetul Microsoft Office.
Documente necesare întocmirii dosarului de participare:
 Copii ale diplomelor de studii;
 Curriculum vitae în format european (semnat şi datat);
 Scrisoare de intenţie (semnată şi datată);
 Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere care să ateste
că aplicantul nu deţine cazier judiciar;
 Adeverință de vechime în muncă / copie carte de muncă (după caz),
 Adeverinţă medicală – tip, pentru angajare;
 Copie după cartea de identitate;
 Permis de conducere cat. B;
 Formular de înscriere (la solicitarea dvs. se poate transmite prin
e-mail, sau se completează în momentul depunerii dosarului la sediul
BRCT Timişoara).
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Profilul:
 capacitate de analiză şi sinteză;
 capacitate organizatorică şi de management al activităţilor şi
timpului;
 capacitate de lucru în echipă, abilităţi sociale şi flexibilitate;
 preocupare pentru perfecţionarea profesională şi reînnoirea
permanentă a cunoştinţelor;
 rezistenţă la stres şi capacitate de a lucra cu termene limită;
 răspunde disciplinar, material, civil sau penal în cazul în care, prin
neîndeplinirea unor sarcini sau atribuţii, se aduc prejudicii BRCT
Timişoara sau programelor de cooperare transfrontalieră dintre
România şi Republica Serbia gestionate de birou.
Obiectivele generale ale postului:
 Răspunde de funcţionarea sistemului contabil, de conducerea
corectă, clară şi la zi a evidenţei contabile;
 Răspunde de activităţile de încasări şi plăţi prin casierie, răspunde de
regulamentul operaţional de casă şi de celelalte dispoziții privind
operaţiunile în numerar;
 Răspunde de întocmirea statelor de salarii ale biroului cu toate
documentele justificative şi toate situaţiile centralizatoare ale
acestora şi asigură depunerea declaraţiilor aferente în termenele
legale;
 Asigură gestionarea relaţiilor biroului cu băncile, furnizorii, clienţii şi
alte instituţii, etc.;
 Răspunde de realizarea corespunzătoare a activităţilor privind
achiziţiile publice la nivelul BRCT Timişoara, în conformitate cu
legislaţia română în vigoare.
Bibliografia pentru concurs:







Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (M.O.
nr. 577/29.06.2004), completată prin O.U.G. nr. 111/2004 ( M.O. nr.
1115/27.11.2004);
Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii;
Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi
obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
Hotărârea nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
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Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe;
Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele
financiar-contabile;
Ordinul nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Decretul nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului
operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale;
Ordinul nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Pentru legislația din domeniul de activitate al BRCT Timișoara și informații
generale legate de programele derulate, vă rugăm să consultați paginile
www.romania-serbia.net și www.brct-timisoara.ro
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