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PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC 

(contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă conform legislaţiei muncii) 

 

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 21.04.2021, ora 15,00 

PROFILUL CĂUTAT AL POSTULUI 

 Candidaţii ideali pentru acest post dovedesc experienţa solicitată şi vor prezenta următoarele 

comportamente şi atitudini: 

 analizează cu realism şi obiectivitate problemele, identifică instrumente şi resurse pentru 

rezolvarea lor; 

 stabilesc priorităţi şi planifică sarcinile pe care le desfăşoară, sunt preocupaţi de îmbunătăţirea 

constantă a performanţei proprii şi a salariaţilor din subordine, concentrându-se pe eficienţă şi 

eficacitate în atingerea rezultatelor; 

 rezultatul muncii prezintă în mod constant acurateţe; 

 îşi prioritizează  munca şi se asigură de finalizarea la timp a sarcinilor de serviciu; 

 capacitate de înţelegere şi reacţie rapidă; 

 capacitate mare de analiză şi sinteză; 

 spirit de iniţiativă; 

 încurajează activ o atitudine colaborativă şi de cooperare; 

 se adaptează uşor, au o abordare pozitivă, dezvoltă alternative. 

OBIECTIVELE  POSTULUI 

 Analiza utilizarii unor pârghii economice si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea 

folosirii acestor parghii economice in management; 

 Cresterea vitezei de miscare a activelor circulante si reducerea stocurilor; 

 Obtinerea de rezultate pozitive financiare, completand si imbunatatind rezultatele pozitive din 

exploatare; 

 Elaborarea de propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum si la cresterea 

eficientei la nivel societate; 

 Diminuarea soldurilor de facturi incasate; 

 Cresterea solvabilitatii; 

 Cresterea lichiditatii patrimoniale; 
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 Asigurarea corelatiei intre cresterea salariilor si productivitatea muncii; 

 Reducerea ponderii capitalului imprumutat in cifra de afaceri; 

 Reducerea ponderii salariilor in total cheltuieli de exploatare. 

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 CONDIŢII GENERALE: 

 cetăţenia română, domiciliul în România; 

 apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei (starea de sănătate este atestată 

pe bază de examen medical de specialitate); 

 să prezinte garanţiile morale necesare exercitării atribuţiilor avute în vedere (cum ar fi, dar 

nu limitativ: să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, să nu fi  

fost concediat din motive imputabile în ultimii 5 ani); 

 îndeplineşte condiţii de studii şi vechime în specialitate. 

 

 CONDIŢII SPECIFICE: 

 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă+ master/ studii superioare de lungă durată 

în domeniul economic. 

 Pentru absolvenţii sistemului Bologna, diploma de licenţă va fi însoţită obligatoriu de diploma 

de master. Conform Legii 1/2011 privind educaţia naţională, absolvind studii superioare de lungă 

durată în perioada anterioară aplicării sistemului Bologna, diploma de licenţă este echivalentă cu 

diploma de studii universitare de master în specialitatea absolvită.  

 expert contabil. 

 

 EXPERIENŢĂ: 

 experienţă managerială: - minimum 5 ani pe posturi de conducere, 

- cel putin 3 ani pe posturi de conducere în departamentul 

financiar-contabilitate/ analize economice: contabil sef, director 

economic/ financiar sau echivalent ; 

 cunoştinţe IT la un nivel necesar pentru performarea atribuţiilor sale (redactare documente, 

utilizare e-mail, elaborarea şi susţinerea de prezentări); 

 bune cunostinte de legislatie contabila si fiscala. 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

- fişa de înscriere la examen/ concurs (se obţine de la sediul S. UM Cugir SA- Comp. Formare, 

Evaluare, Selecţie de Personal, Baza de date sau se poate descarca de pe site-ul S. UM Cugir 

SA www.umcugir.ro, secţiunea CARIERA); 

- fisa de aplicatie (se obţine de la sediul S. UM Cugir SA- Comp. Formare, Evaluare, Selecţie de 

Personal, Baza de date sau se poate descarca de pe site-ul S. UM Cugir SA www.umcugir.ro, 

secţiunea CARIERA- APLICA); 

- CV în format Europass; 

- copia actului de identitate al candidatului; 

- scrisoare de motivare; 

- scrisoare de recomandare care să ateste experienţa profesională şi de conducere; 

http://www.umcugir.ro/
http://www.umcugir.ro/
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- copii ale diplomelor solicitate (şi/sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate 

eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării- CNRED); 

- carte de muncă/ contract de mandat şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în  muncă pentru 

dovedirea experienţei profesionale; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 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 desfasurarii primei probe a concursului. 

- alte documente/ atestate/ avize care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, 

dacă este cazul. 

Toate documentele se vor depune la sediul S. UM Cugir SA – Birou Formare, Evaluare, Selecţie 

de Personal, până la data de 21.04.2021, ora 15,00. 

ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL DE DERULARE A CONCURSULUI: 

 Dosarele de candidatură incomplete, care nu se conformează cerinţelor mai sus precizate, sau 

care au fost depuse după data limită de depunere a candidaturii, vor fi invalide şi nu vor fi supuse 

verificării eligibilităţii. 

Vor fi contactaţi doar candidaţii care promovează etapele concursului. 

 Candidaţii nemulţumiţi de modul de organizare a concursului sau care constată că procesul de 

facilitare a concursului afectează în mod direct egalitatea de şanse, de tratament şi libertatea de 

exprimare a acestora, pot depune sesizări sau reclamaţii la Comp. Formare, Evaluare, Selecţie de 

Personal. Depunerea sesizărilor/ reclamaţiilor nu afecteaza derularea probelor de concurs, iar Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor va răspunde acestora în cel mai scurt timp posibil (maxim 15 zile 

lucrătoare de la înregistrarea acestora). 

 Contestaţiile pot fi depuse de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele proprii obţinute la  proba 

scrisă. Fiecare candidat are dreptul de a contesta propriile rezultate, în termen de maximum 24 de ore 

de la primirea rezultatului probei şi se soluţionează de către o Comisie numită prin Decizia 

Directorului General al S. UM Cugir SA. 

 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

crt. 
Acţiune 

Perioadă de 

desfăşurare 
Observaţii Responsabili 

1. 
Depunere dosare 

candidatură 

12-21.04.2021-

ora 15,00 

Se face doar la sediul S. UM 

Cugir SA – Comp. Formare, 

Evaluare, Selecţie de Personal, 

Baza de date 

Candidaţii 

2. 
Verficare 

eligibilitate  
22.04.2021  

Comisia de recrutare 

şi selecţie 

3. Afisare rezultate  22.04.2021 
Afisarea rezultatelor se va face 

pana la ora 15,00 

Secretar Comisia de 

recrutare şi selecţie 

4. Proba scrisa 
27.04.2021, 

ora 11,00 
 

Comisia de recrutare 

şi selecţie 
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Nr. 

crt. 
Acţiune 

Perioadă de 

desfăşurare 
Observaţii Responsabili 

5.  Afişare rezultate 27.04.2021 
Afisarea rezultatelor se va face 

pana la ora 15,00 

Secretar Comisia de 

recrutare şi selecţie 

6. 
Depunere 

contestaţii 
28.04.2021 

Se depun doar la sediul S. UM 

Cugir SA – Comp. Formare, 

Evaluare, Selecţie de Personal, 

Baza de date, până la ora 12,00 

Candidaţi 

7. 
Analiza 

contestaţiilor  
28.04.2021  

Comisia de 

soluţionare a 

contestaţiilor 

8. 
Afisare rezultate 

contestatii 
28.04.2021 

Afisarea rezultatelor se va face 

pana la ora 15,00 

Secretar Comisia de 

recrutare şi selecţie 

9. 
Interviu socio- 

profesional 

29.04.2021, 

ora 11,00 
 

Comisia de recrutare 

şi selecţie 

10. 

Afisare reziultate 

finale.  

Oferta de 

angajare 

29.04.2021 

Afisarea rezultatelor finale se va 

face pana la ora 15.  

Oferta de angajare se prezintă 

candidatului câştigător, iar după 

depunerea integrală a 

documentelor de angajare se 

semnează contractul de muncă şi 

fişa de post.  

Secretar Comisia de 

recrutare şi selecţie. 

Insp.Sef AGRU- 

Birou RURM 

 În cazul în care calendarul activităţilor de concurs va suferi modificări ulterioare, acestea vor fi 

postate în timp util pe site-ul Societăţii UM Cugir  SA. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. ORDIN Nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind 

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 

actualizată 

2. LEGEA CONTABILITĂŢII nr. 82/1991, actualizată (republicare 4) 

3. CODUL FISCAL nr. 227/2015, actualizat (Tilul II, Titlul VII- cap. III şi IV)  

4. ORDONANTA NR.26/2013, actualizata- privind intarirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale 

sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara 
 

 

Informaţii suplimentare la telefon: 0258 751 991 int. 530. 

 


