
ANUNȚ - 08.10.2018 

Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de execuție (1 post) - octombrie 2018 

Institutul Național de Cercetare Știintifica în domeniul Muncii si Protectiei Sociale (I.N.C.S.M.P.S) cu sediul în 

București, Str. Povernei, nr.6-8, Sector 1, CIF: 9254436, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe 

perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de execuție (1 post), în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

· 1 responsabil financiar – 2 ore/zi, 10 zile/lună - Departamentul Economic, Financiar, Serviciul Financiar-

Contabilitate și Salarizare  

 

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului - asigură 

următoarele: coordonarea financiară a proiectului la nivelul institutului; relația financiară cu terții (trezorerie, 

banci, furnizori, parteneri);  respectarea execuției bugetului aferent I.N.C.S.M.P.S. în cadrul proiectului; participă 

la întâlnirile de management și ale echipei de proiect; informează responsabilul de proiect în legătură cu derularea 

financiară a proiectului; păstrează documentele justificative ale proiectului (mai puţin cele de salarizare și resurse 

umane care se gestionează în cadrul biroului Resurse umane); în cazul auditării şi controlului din partea autorităților 

competente, pune la dispoziția acstora documentele justificative și situațiile solicitate de către aceștia; menţinerea 

unei legături permanente cu responsabilul financiar de la nivelul beneficiarului. 

 

Concursul se desfăşoară la sediul I.N.C.S.M.P.S din Str. Povernei, nr.6-8, Sector 1, Bucureşti, conform calendarului 

urmator: 

1. depunere dosare concurs: 09-19.10.2018 

2. proba scrisă (test grilă): 22.10.2018 ora 10:00  

3. proba interviu: 22.10.2018 ora 15:00  

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

c. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d. capacitate deplină de exerciţiu; 

e. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 



f. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 

g. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 

de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice: 

1. Responsabil financiar  

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale 

(cu toate denumirile anterioare)  - domeniul contabilitate/finanțe;  

· vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

· însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, 

atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, 

capacitate de comunicare etc.); 

· constituie avantaj: perfecţionări/specializări în domeniul Fondurilor structurale și de coeziune. 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele 

documente: 

a. cerere-tip de înscriere la concurs; 

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

c. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte 

care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice postului solicitat; 

e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, 

în copie; 

f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

h. curriculum vitae (model EuroPass); 



În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat 

admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea. 

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea 

candidatului. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului Național de Cercetare Știintifica in domeniul Muncii 

si Protectiei Sociale – Biroul Resurse Umane, în perioada 09-19.10.2018 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.30 (Luni 

– Vineri).  

 

Bibliografie de concurs: 

· Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA); 

· Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

· Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; 

· Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind 

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014; 

· Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 

26 octombrie 2012; 

· Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 

instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013; 



· Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020; 

· Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de 

coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

· Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 

· Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

· Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;  

·  Documente privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Știintifica in domeniul 

Muncii si Protectiei Sociale (I.N.C.S.M.P.S) 

o Hotărârea nr. 1773/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare 

Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P. 

 

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Biroul Resurse Umane din cadrul Institutului Național de 
Cercetare Știintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale. 

Relații suplimentare la telefon: 021.312.40.69 – Biroul Resurse Umane, fax: 021/311.75.95; e-mail: 

office@incsmps.ro. 
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