
ASOCIAȚIA GAL COVURLUI 
FIŞA POSTULUI: MANAGER FINANCIAR – RESPONSABIL FINANCIAR CONTABIL 
CODUL COR: 121125 
 
DESCRIEREA POSTULUI,SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ : 
 Conduce departamentul contabil cu bună credinţă, dând dovadă de o bună pregătire 
profesională, respectând legislaţia în vigoare. 
 Munca include administrarea Asociaţiei; 
 se subordonează Managerului General.  
 colaborează cu întreg personalul GAL în vederea desfasurării în cele mai bune condiții a 

activităților planificate. 
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de 
serviciu stabilite în prezenta fişă;  
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are 
în gestiune;  
 
COMPETENŢE PERSONALE SI PROFESIONALE: 
 să aibă însuşiri de personalitate: respect față de cei din jur, sociabilitate, 
seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine 
pozitivă; 
 sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, 

capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare, rezistență la stres,  etc.);  

 absolvent al învăţământului superior 
 cursuri de calificare profesională: manager de proiect 
 să posede cunoştinţe bune operare PC MS Office – WORD, EXCEL, navigare internet 

 să aibe experienta în domeniul financiar de minim 1 an. 
 
ATRIBUŢII / OBLIGAȚII: 
 organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 
activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  
 asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al 
societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările 
interne ale societăţii;  
 organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea 
imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, 
contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor 
elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
 urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, 
permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii 
bilanţului de deschidere, necompensării); 
 organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi 
documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită 
acest control;  
 răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în 
documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul Asociației şi de 
înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţă contabilă a documentelor justificative în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în 
cadrul Asociației. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia 
celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;  



 răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel 
puţin odată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte 
ori directorul general al societăţii o cere; 
 organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-
contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmârind modul de valorificare a 
rezultatelor inventarierii;  
 răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;  
 organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;  
 răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a 
celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă 
persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul 
existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;  
 asigură şi răspunde de  îndeplinirea la termen a obligaţiilor Asociației faţă de bugetul 
statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
 supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informaţional;  
 supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;  
 asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia 
în vigoare;  
 efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilanţ, pe care o prezintă în consiliul de 
administraţie şi respectiv adunării generale a Asociației;  
 este consultat de către entităţile funcţionale ale Asociației în legătura cu problemele 
referitoare la activitatea serviciului;  
 avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, 
decontări, cheltuieli-venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnică de calcul;   
 participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului; 
 reprezintă Asociața  în cazurile încredinţate prin delegare;  
 răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele 
stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative; 
 răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe 
care îl coordonează;  
 răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, 
de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, 
pe linie economică şi financiar-contabilă; 
 răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate Asociației prin 
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora; 
 manifesta disponibilitate fizică și în afara programului de lucru atunci când unele situații 

impun acest lucru; 
 respecta cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară 
serviciul; 
 să acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de 
pericol; 
 angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea 
şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său; 
 să menţină curăţenia. 
 să cunoască și să-și însușească Ghidul Solicitantuluipe masura 19 și Manualul de 
Procedura Autorizare Plati, actualizat la zi; 
 să cunoască și să-și însușească Manualul de Procedura implementare măsura 19, 
actualizat la zi; 



 să întocmească toată documentația necesară depunerii dosarului cererii de plată; 
 să primească și să verifice cererile de plată depuse de beneficiari; 
 să întocmeasca declarațiile de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată 
pentru fiecare componentă în parte; 
 să întocmească si să actualizeze ori de cate ori este necesar Programul de achiziții; 
 să transmită documentele întocmite instituțiilor abilitate, prin orice mijloc posibil 
(fax, e-mail, etc) sau sa le ducă personal atunci cănd este cazul; 
 să țină o evidență exactă a tuturor documentelor întocmite, atât în format electronic 
cât și pe suport de hârtie, astfel încât să le poată prezenta conducerii GAL atunci când 
aceasta le solicită; 
 să folosească în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aparatura si adresele 
Asociației GAL Covurlui; 
 să întocmească rapoarte insotite de documente justificative cu privire la îndeplinirea 
activităților din fișa postului; 

 să aducă la cunoştinţă de îndată managerului general accidentele de muncă suferite de 
propria persoană sau de alţi angajaţi;  
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 
autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;  
 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi; 
 să informeze de îndată managerul general despre orice deficienţă constatată sau 
eveniment petrecut; 
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept.  
 
RESTRICŢII: 
 nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât dacă ea vine de la 
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;  
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul 
spaţiului de lucru; 
 este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe 
timpul serviciului;  
 în timpul de lucru este strict interzisă folosirea în exces a telefoanelor mobile și a altor 

aparaturi care sa perturbe activitatea în cadrul GAL; 
 în timpul de lucru este strict interzisă desfășurarea altor activități în afara celor legate de 

indeplinirea obiectivelor GAL Covurlui; 
 în timpul de lucru este strict interzisă părăsirea locului de muncă în interes personal fără 

acordul conducerii GAL Covurlui; 
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie să lase echipamentul curat, iar 
celelalte mijloace pe care le-a folosit în bună stare.  
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Munca se desfăşoară în diferite medii, adică: 
 birouri;  
 muncă individuală; 
 
Alte responsabilităţi: 
Respectarea programului de lucru 
Program:minim 20 ore – maxim 40 ore pe săptămână în funcție de necesitățile asociației 


