
SC Activitatea Goscom SA , cu sediul în Orăștie , Piața Victoriei , nr.19 , organizează concurs pentru 

ocuparea postului de contabil șef . 

Condițiile obligatorii de calificare 

1. Studii universitare în domeniul economic de lungă durată finalizate cu diplomă de 

licență 

2. Minim 10 ani de experiență profesională, din care minim 4 ani experiență în funcții de 

conducere în domeniul economic (director economic/financiar, contabil șef); 

3. Experiență în managementul financiar (raportare, trezorerie, analiză, planificare, 

investiții); 

4. Cunoștințe operare pe calculator nivel avansat  

Condițiile care constituie avantaj: 

1. Cel putin o calificare profesională superioară în domeniul contabilitate-audit , masterat, 

doctorat , sau calitatea de expert contabil - membru CECCAR, auditor financiar - membru 

CAFR, etc. 

2. Experiență profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică 

3. Experiență în relația cu autoritățile publice 

Criterii eliminatorii 

1. Încetarea contratului de muncă sau destituirea dintr-o funcție publlică pentru motive 

disciplinare sau penale  

2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal 

 

În vederea înscrierii la concurs , candidații vor depune la Registratura SC Activitatea 

Goscom SA , un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente : 

- Cerere înscriere concurs – se va completa la data depunerii dosarului 

- Curriculum vitae  -  format european 

- Copie act identitate  

- Copie diplome de studii 

- Adeverință medicală apt participare concurs 

- Cerificat cazier judiciar și fiscal 

- Copie carnet de muncă , adeverințe de la locul de muncă , extras Revisal 

- Declarație pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost inițiată 

și nici nu se află în desfășurare o procedura de natură penală împotriva sa , se va 

completa la data depunerii dosarului. 

- Declaratie de acord pentru utilizarea datelor cu  caracter  personal în scopul 

procesului de recrutare si selectie , se va completa la data depunerii dosarului 

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare 

îndeplinesc condițiile de mai sus. 

Dosarele se vor depune până la data de 03.07.2020 , ora 14,00. 

Selecția dosarelor se va realiza până la data de 07.07.2020 , când se vor afișa 

rezultatele selecției dosarelor, pe site-ul societății : www.activitateagoscom.ro 

Proba scrisă de specialitate se va desfășura în data de 10.07.2020 , ora 09,00, la sediul 

societății. 

http://www.activitateagoscom.ro/


Interviul și proba practică de operare pe calculator : 10.07.2020 , începând cu ora 

12,30. 

       Informații suplimentare la tel :0254241723 , e-mail : activitatea_goscom@yahoo.com    

sau la sediul societății 

 

Bibliografie : 

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , cu modificările și completările 

ulterioare  

- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întrepriderilor 

publice , aprobară prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare  

și Normele de aplicare a acesteia HG 722/2016  

- Legea contabilității nr.82/1991 , cu modificările și completările ulterioare  

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu amendamentele la zi 

- O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

- O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modifiările 

și completările ulterioare ; 

- Ordonanţa nr. 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv , cu modificările și completările ulterioare ; 

- O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ; 

- Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare , cu modificările și completările ulterioare . 

- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și 

completările ulterioare  
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