
 

 

ANUNŢ 

 

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ŞI MEMORIA 

EXILULUI ROMÂNESC (IICCMER) organizează concursul pentru ocuparea a două 

posturi vacante de contabil - Compartimentului administrativ-financiar, perioadă 

nedeterminată, 8 ore/zi. Concursul va avea loc în data de 27.05.2015, ora 10.00, la 

sediul din București, Sector 2, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et.5, ap. 11. 

 

Cerinţe, competenţe şi abilităţi generale specifice postului: 

- studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de 

licență, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale; 

- vechime minim 3 ani într-un post similar;  

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel mediu/avansat); 

- abilitatea de comunicare şi coordonare; 

- competenţe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); 

- capacitatea de sistematizare, analiză şi sinteză a informaţiilor 

- capacitate de comunicare şi lucru în echipă. 

 

Atribuţiile postului:  

- organizează şi răspunde de activitatea de elaborare a proiectului bugetului 

Institutului; 

- asigură şi răspunde de elaborarea şi transmiterea proiectului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Institutului la termenele şi în conformitate cu precizările Ministerului 

Finanțelor Publice şi cu legislația in vigoare;  

- avizează contractele încheiate de Institut cu terții;  

- ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate şi repartizate pe capitole, subcapitole, 

titluri, articole, alineate;  

- trimestrial, întocmește situația financiară şi contul de execuție bugetară, iar după 

aprobare le transmite la Secretariatul General al Guvernului, la termenul stabilit:  

- întocmește registrele de contabilitate;  

- lunar, întocmește balanțele de verificare, analizează soldul conturilor din balanțe şi 

urmărește lichidarea soldurilor conturilor;  

- furnizează informații cu privire la situația patrimonială a Institutului, atunci când i se 

solicită:  

- întocmește situațiile financiar-contabile solicitate de Secretariatul General al 

Guvernului, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi a Romaniei şi de alte ministere 

şi instituții centrale;  

- operează în evidenţele operative modificările aprobate în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Institutului ; 

- lunar, în baza solicitărilor serviciilor din cadrul Institutului întocmește şi înaintează 

Secretariatului General al Guvernului necesarul de credite bugetare şi situațiile 

justificative, urmărește derularea şi plata la termenele scadente a contravalorii 

operațiunilor cuprinse în angajamentele legale, în baza documentelor justificative de 

cheltuieli;  

- întocmește documentația şi participă la licitațiile valutare în vederea asigurării 

necesarului de valuta pentru desfășurarea acțiunilor internaționale ale Institutului;  

- întocmește, la cerere, adrese cu privire la veniturile realizate de salariații Institutului;  



 

 

- aplica strict prevederile legale privind sistemul de salarizare, încadrarea şi 

promovarea personalului Institutului şi a colaboratorilor;  

- efectuează plăţile, prin semnătura contabilului-sef,  iar în lipsa acestuia, a 

înlocuitorului sau;  

- efectuează plata drepturilor salariale şi a indemnizațiilor pe baza documentelor de 

prezenţă întocmite de şefii structurilor din cadrul Institutului;  

- fundamentează fondul pentru salarii şi statul de funcții, precum şi alte lucrări 

financiar-contabile şi asigură controlul gestiunilor şi efectuarea inventarierii 

patrimoniului;  

- verifică completarea lunară a declarațiilor către bugetul statului și către bugetele 

fondurilor speciale; 

- urmărește decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasările 

interne și externe sau cheltuieli materiale; 

- păstrează registrele şi dosarele administrative privind activitatea financiar-contabilă;  

- verifică documentele financiare primite şi întocmeşte notele contabile pentru 

operațiunile economico-financiare din activitatea Institutului;  

- organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, asigurând 

efectuarea tuturor plăților în numerar, precum şi operațiunile curente cu Trezoreria 

Statului;  

- îndeplinește orice atribuții financiar-contabile şi administrative stabilite de ordonatorul 

de credite sau de către conducerea Institutului;  

- întocmește anual inventarul bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului 

aflat în administrarea Institutului şi îl transmite la Ministerul Finanțelor;  

- participă în comisiile de predare-primire a bunurilor din patrimoniul Institutului;  

- analizează finanțarea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor cu reparațiile capitale 

ale clădirilor aflate în administrarea Institutului şi propune conducerii  ordinea de 

prioritate a lucrărilor de investiții şi reparații capitale;  

- fundamentează şi întocmește lunar necesarul de credite bugetare pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital şi a reparațiilor capitale, cu respectarea prevederilor 

trimestriale aprobate, precum şi necesarul de credite pentru finanțarea cheltuielilor 

de capital şi a cheltuielilor materiale şi servicii ale Institutului;  

- colaborează cu ministerele şi cu alte instituții în vederea avizării şi aprobării 

documentațiilor tehnico-economice, eliberării avizelor pentru obiectivele de investiții;  

- participă la recepția lucrărilor de investiții sau reparații capitale finanțate din bugetul 

Institutului, în baza dispoziției președintelui acestuia;  

- asigură evidenţa tehnico-operativă şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul 

Institutului;  

- avizează documentele de mișcare a bunurilor: bon de consum, bon de predare, 

transfer, restituire, bon de mișcare a mijloacelor fixe;  

- întocmește, avizează şi urmărește aprobarea documentelor privind angajarea, 

lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor materiale şi servicii ale Institutului;  

- asigură transmiterea către Compartimentul juridic a situației debitorilor activi; 

- răspunde de gestionarea corectă şi arhivarea corespunzătoare a informațiilor şi 

documentelor cu care lucrează, atât în sistem informatic, cât şi documentar; 

- acordă asistenţă în ceea ce priveşte managementul financiar al programelor derulate 

de Institut, în aplicarea corectă a procedurilor legale şi a celor prevăzute în 

contractele la care Institutul este parte. 



 

 

Condiţii de participare 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice. 

 

Dosarul de înscriere 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele 

documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui executiv al IICCMER; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil/ă cu funcţia pentru care candidează; 

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului/candidatei sau de către unităţile sanitare abilitate; 

f) curriculum vitae; 

g) adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor absolvite. 

h) o recomandare privind activitatea profesională şi profilul moral din partea unei 

persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului; 

i) un dosar cu şină/de plastic/de încopciat. 

 

Dosarul de concurs se poate depune până la data de 28.04.2015, orele 17.00. 

Locul depunerii dosarului de concurs: sediul Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 5, ap. 11, 

sector 2,  Compartimentul secretariat-comunicare.     

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 

originale. 

 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului. 

 

Concursul va consta în următoarele probe: 

 Selecţia dosarelor; 

 Proba scrisă – punctajul maxim 100 p; 

 Interviu – punctajul maxim 100 p. 

 

 

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 p la proba scrisă şi 

minim 50 p la interviu. 



 

 

 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba 

scrisă şi la interviu. 

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului şi, după 

caz, pe site-ul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea ultimei probe, 

sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi. 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la sediul 

IICCMER, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatelor. 

 

Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi de la depunere de către Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele executiv al IICCMER, ce va avea o 

altă componenţă decât Comisia de evaluare. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/316.75.65 sau la adresa 

office@iiccmer.ro 
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