CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
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C.U.I. 4646854
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APROBAT
DIRECTOR
Data și semnătura_________________________

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
DE
ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil)
În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Legii nr.53/2003-Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, OUG. 118/28 decembrie
2006 cu modificările și completările ulterioare Ordonanta de urgenta privind înfiintarea,
organizarea şi desfăsurarea activităţii asezămintelor culturale, Regulamentului de organizare și
funcționare al instituției aprobat de Consiliul Județean Brașov, prevederilor art.8 din
H.G.nr.286/2011 Regulament-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, art.554 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul
contractractului individual de munca înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților
cu numărul ................, se încheie prezenta fisă a postului, de Administrator financiar(contabil):
DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar (contabil)
NIVELUL POSTULUI : de execuție
FUNCȚIA
ȘI
GRADUL
PROFESIONAL/TREAPTĂ
PROFESIONALĂ
CARACTERIZEAZĂ POSTUL: Administrator financiar(contabil) –Grad I / S

CE

NUMELE ŞI PRENUMELE ANGAJATULUI (OCUPANTULUI POSTULUI):
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ATIVITĂŢII DE MUNCĂ :
Administratorul financiar are atribuții de contabil ;
Administratorul financiar înregistrează în contabilitate cu ajutorul tehnicii de calcul operaţiile
economice şi financiare , în momentul efectuării lor , consemnate în documente justificative .
COMPARTIMENTUL : BIROU FINANCIAR CONTABIL,ADMINISTRATIV
CERINŢE : PREGĂTIRE PROFESIONALĂ : studii superioare ( absolvirea cu examen de
diplomă de licență )
NIVELUL POSTULUI: de execuție
RELAŢII DE MUNCĂ:
 Ierarhice: este subordonat directorului unitatii de invatamant si contabilului sef
 Functionale: C.J, alte unitati de invatamant
 De colaborare :
- cu toate serviciile (compartimentele) din cadrul institutiei de invatamant
- unităţile şcolare
- C.J.BV

- Administraţia financiar-bancară şi alte instituţii cu care unitatea colaborează
- alte personae fizice si juridice
Doamna …………………… posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în
registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr……………………… are
următoarele atribuţii şi sarcini :
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 1 normă de bază corespunzătoare unei părţi
de 100% din salariu de bază .
I. ATRIBUŢIILE ŞI RÃSPUNDERILE CE REVIN ANGAJATULUI:
1.PROIECTAREA ACTIVITILOR
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului contabilitate.
1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITILOR
2.1.Organizarea activitii.
-Asigură respectarea Legii Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și
completările ulterioare, la nivel de instituție de învățământ.
-Elaborează şi implementează sistemul general de evidență contabilă la nivelul unității de
învățământ, împreună cu contabilul şef.
2.2. Monitorizarea activităţii.
1. Întocmeste acte justificative și documente contabile, cu respectarea formularelor și
regulilor de întocmire și completare în vigoare;
2. Întocmește documentele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin
conturi bancare și pentru urmărirea debitorilor și creditorilor;
3. Efectuează înregistrările contabile în fișele de cont analitice la evidența materialelor și
furnizori.
4. Clasează și păstrează fișe și balanțe de verificare în arhiva școlii pe termene de păstrare și
întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;
5. Efectuează controlul de gestiune lunar prin punctaj cu fișele de magazie ale gestionarului
școlii;
6. Valorifică inventarele anuale și cele inopinante, trecînd stocul pe listele de inventar
prezentate de comisia de inventariere pentru materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și alte
valori;
7. Participă la centralizarea planului anual de achiziții în urma necesarelor primite de la
compartimentele de specialitate pe bunuri, lucrări și servicii;
8. Înlocuiește administratorul financiar (contabilul șef) în lipsa acestuia și acordă viza de
CFPP cu numărul 2;
9. Ține evidența garanțiilor materiale ale gestionarilor;
10. Conform Normelor aprobate prin OMFP nr.1792/2002 îndeplineste atribuții pe linia
organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare și legale și principalele atribuții ale
acestora privesc:
 întocmeste Anexa 3 = ORDONANȚARE DE PLATĂ ;
 ține registrul la zi cu operațiunile din notele de mai sus;
 ține la zi evidența conturilor din afara bilantului 8060-credite bugetare aprobate, 8066angajamente bugetare, 8067-angajamente legale, 8071-credite de angajament aprobate; 8072credite de angajament angajate;
11. Se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea documentelor financiar-contabile conform
legislației în vigoare ;
12. Verifica e-mailul școlii și anunță conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi

repartizate pe compartimente;
13. Verifică legisul și scoate la imprimantă legile, ordinele, ordonanțele care sunt în vigoare
și necesare instituţiei;
14. Respectă Regulamentul Intern ;
15. Listează și îndosariază Registrul Cartea Mare , balanțele, jurnalele auxiliare ;
16. Listează Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare ;
17. Completează anual Registrul inventa r;
18. Colaborează la stabilirea politicilor contabile ;
19. Colaborează la întocmirea procedurilor financiar- contabile -administrative ;
20. Contabilizează și înregistrează salariile personalului ;
21. Întocmește ordinele de plata pentru toate categoriile de cheltuieli (salarii, materiale, alte
cheltuieli, investiții )
22. Urmărește și listează zilnic extrasele de cont de pe platforma de raportare ForexeBug ;
23. Urmărește, salvează și listează lunar raportările situațiilor financiare de pe platforma de
raportare ForexeBug ;
2.3. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de
contabilitate.
- Se preocupă permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a datelor în programele de
contabilitate;
- Folosește programul de contabilitate parolat Expert de la ADICOMSOFT,WORD, EXCEL;
- Ţine evidenţa financiar – contabilă într-o bază de date electronică;
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea documentelor.
4.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII
4.1.Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale şi cu celelalte
instituţii publice, privind activitatea compartimentului.
4.2. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
II.1. ATRIBUTII SUPLIMENTARE
- Este membră în Comisia de etică şi integritate cu atribuţiile şi sarcinile enumerate în decizia
managerului cu privire la acest lucru.
- Este membră in Comisia de negociere privind remunerarea juraţilor participanţi la
concursurile organizate de şcoală.
- Este desemnată prin decizie ca responsabil cu riscurile din cadrul școlii, având
următoarele atribuții :
- Consemnează în procesul-verbal al ședinței toate hotărârile luate;
- Transmite formularele ” risc la alertă ” și documentația aferentă pentru riscurile escaladate
responsabililor cu riscurile la nivelele de competență la care s-au convenit ;
- Transmite persoanelor cu implementarea măsurilor de control , codificarea măsurilor sau a
termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern;
- Îndosariază formularele ” Alertă la risc ” pentru care s-a luat decizia de ” clasare ” ( în cazul
riscurilor nerelevante ) , precum și pe cele aferente riscurilor pentru care s-a luat decizia ”reținere
pentru gestionare ” ;
- Completează , respectiv actualizează , după caz , registrul riscurilor ( întocmit conform
reglementărilor legale );

- Completează formularul Fișa de urmările a riscului;
- Respectă Regulmentul (UE) nr.679/2016 al parlamentului european și al consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date
- Respectă OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice, referitor la acţiunea de semnalare a neregulilor (incompatibilităţilor) în
conformitate cu Standarul 1-Etica şi integritatea.
- Semnalează neregulile (conflictele de interese), conform prevederilor OSGG nr.600/2018,
Standardul 2-Atribuţii, funcţii, sarcini.
II.2.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform
prevederilor legii.
III.ASPECTE LEGATE DE PROTECȚIA MUNCII
- Protecția muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecția muncii la
locul de muncă.
- Administratorul financiar are obligația de a respecta aceste norme și de a participa
la ședințele de protecția muncii.
- Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și
sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
IV.OBLIGATII SPECIFICE PENTRU DOMENIUL SSM IN CONFORMITATE CU
LEGEA NR. 319/2006 PRIVIND SANATATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru
a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si
fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
V.PROGRAMUL SAPTAMÂNAL
- Programul de lucru este de 40 ore pe saptămână , respectându-se dispoziţiile legale
referitoare la sărbători legale şi concediul de odihnă .

VI. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU
- Instrumente specifice muncii de birou ( computer , imprimantă, scanner, xerox,

fax, telefon , etc. )
VII. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI
a) NECESITATEA UNOR APTITUDINI DEOSEBITE :
- Capacitatea de organizare a muncii şi coordonare ;
- Analiză şi sinteză;
- Planificare şi acţiune strategică ;
- Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor ;
- Excelentă comunicare orală şi scrisă ;
- Lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia ;
- Bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii ;
- Capacitate de consiliere şi îndrumare ;
- Gestionarea eficientă a resurselor alocate ;
- Abilitatea de a lucra sistematic;
- Îndemânare de lucru cu cifrele ;
- Capacitatea de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de
decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali ;
- Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principală în relaţiile cu oamenii
b) RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST :
În raport cu aparatura şi materialele utilizate :
- Tehnologia computerizată ;
- Echipamentul uzual de birou .
c) SFERA DE RELAŢII :
Gradul de solicitare din partea unităţii :
- Respectarea Regulamentului de ordine interioară ;
- Participarea la instructajul de protecţia muncii şi PSI ;
-Respectarea Planului de măsuri al instituţiei cu privire la prevenirea răspândirii noului
CORONAVIRUS-SARS-2.
Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu :
- Utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţie ;
- Răspunde cu promtitudine sarcinilor date de conducerea unităţii ;
- Posedă abilităţi de muncă în echipă ;
- Aduce la cunoştinţa directorului orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniul şcolii.
Comportamentul şi conduita:
- Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât
şi faţă de colegi ;
- Să respecte cu stricteţe normele de igienă , protecţia muncii şi PSI;
- Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru ;
d) CERINŢE PENTRU EXERCITARE :
Cerinţe medicale :
- Rezistenţă la oboseală şi solicitări efective şi intelectuale ;
- Acuitate auditivă normală ;
- Vorbire normală .
Cerinţe psihologice
- Capacitate de analiză şi sinteză , memorie dezvoltată ;
- Asumarea responsabilităţilor ;
- Rezistenţă la sarcini repetitive ;
- Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare ;
- Echilibru emoţional .
Educaţie şi pregătire profesională

- Studii superioare ;
- Cunoştinţe de operare pe calculator.
Deprinderi transferabile
- Acordare şi transmitere de informaţii ;
- Culegere , clasificare şi interpretare a informaţiilor ;
- Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor ;
- Pregătire de materiale şi rapoarte .
Îndeplineşte orice sarcini privind activitatea de administrator financiar(contabil) date de
directorul şcolii sau stipulate expres în acte normative.
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu , stabilite prin
prezenta Fişă a postului , atrage după sine sancţionarea legală.
Salariul : -conform legislaţiei salarizării bugetare .

DIRECTOR ,

Luat la cunoștință de către ocupantul postului,

...............................................

.............................................

_________________

________________

BRASOV ,
................

Am luat la cunoștință și am primit un exemplar din fişa postului
Numele și prenumele

Data

Semnatura

