
 
 

Data și nr. de inregistrare 
 

Anunț de angajare 
 
Grupul de Acțiune Locală “Asociația Transilvană Brașov Nord” organizează concurs de ocupare a 
postului de MANAGER FINANCIAR – cu jumătate de normă (4 ore), pe perioadă 
nedeterminată, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  
 
Descrierea atribuțiilor: 

- întocmește toate notele contabile pe baza documentelor justificative; 

- întocmește fişele de cont, registrul jurnal şi balanța de verificare sintetică şi analitică la 

sfârşitul fiecărei luni; 

- evidenţa mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor consumabile prin 

întocmirea fişei mijlocului fix, fişei de magazie, pe baza notelor de recepţie şi constatare 

de diferenţe şi a bonurilor de consum; 

- întocmește situaţia lunară privind amortizarea mijloacelor fixe şi a balanţelor privind 

mişcarea acestora; 

- întocmește pontajele lunare, statele de plată şi declarațiile aferente drepturilor 

salariale; 

- depune declaraţiile la instituţiile abilitate; 

- întocmește ordinele de plată pentru toate operaţiunile ce decurg din desfăşurarea 

activităţii şi care se decontează prin transfer bancar; 

- urmărește disponibilul de cont şi asigură soldul de casă zilnic necesar decontărilor cu 

numerar; 

- întocmește registrul de casă în lei şi valută şi dispozițiile de plată şi încasare în numerar; 

- verifică deconturile aferente avansurilor în lei şi valută; 

- înregistrează rezultatul inventarierii şi întocmește registrul inventar; 

- întocmește şi depune situațiile financiare anuale; 

- emite facturi si documente justificative pentru cotizațiile încasate de la membri; 

- întocmește cererile de plată pentru decontarea cheltuielilor de funcționare a GAL-ului; 

- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari de proiecte finanțate prin 

GAL; 

- verifică cererile de finanțare depuse de potențiali beneficiari; 

- întocmește raportări sau orice alte situații financiare solicitate de AM sau AFIR; 

- avizează documentația de achiziții publice; 

- îndeplinește orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil; 

- se asigură de eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru funcționarea GAL-ului. 

 
 



 
Cerințe minime obligatorii: 

- studii superioare în domeniu economic; 
- cunoștințe PC - word, excel, internet;  
- cunoștințe generale legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
- cunoașterea activității și a teritoriului GAL ATBN; 

Postul de responsabil financiar poate fi ocupat de orice persoană cu studii superioare de 

specialitate şi vechime de minim 3 ani într-o poziţie similară, cu experienţă în implementarea de 

proiecte cu finanţare nerambursabilă.  

 
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din strada Republicii nr. 124, oraș Rupea (incinta 
Casei de Cultură). 
 

Procedura de recrutare 
 
Etapa 1: Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele 
documente: 
 

- CV Europass;  

- Acte de studii (diplome, certificate); 
- Recomandări; 
- Act de identitate/CI, în copie; 
- Certificat de căsătorie, dacă este cazul. 

 
Persoanele interesate sunt rugate să depună documentele solicitate (scanate) până la data de 
26 mai 2017, la adresa de e-mail: contact@galatbn.ro, precizând în subiectul mesajului 
“Angajare manager financiar”. 
 
Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare! 
Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare. 
 
Etapa 2: Interviul de angajare 
 
Interviul va fi realizat de Managerul și de Președintele GAL. 
Interviurile vor avea loc în data de 30 mai, începând cu ora 10, la sediul GAL Asociația 
Transilvană Brașov Nord din strada Republicii nr. 124, oraș Rupea (incinta Casei de Cultură). 
 
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0784/298.864 – Cristina Mircea.  
 
Tematica pentru proba interviului: 

- Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, disponibilă pe 
site-ul www.galatbn.ro;  

- PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER; 
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