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Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: PRIMĂRIA 

IZVOARELE SUCEVEI 
Direcţia generală .......................................................   
Direcţia ...................................................................   

Aprob, 

Primar, 

Serviciul .....................                                                                       
 

Compartimentul: Compartiment pentru implementare 

proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 

FIŞA POSTULUI 

 
Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului  CONSILIER FONDURI EUROPENE 

2. Nivelul postului DE EXECUŢIE 
3. Scopul principal al postului ASIGURĂ BUNA DESFĂŞURARE A  ACTIVITĂŢII 
ÎN DOMENIUL CONTABILITĂTII 

    
 Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

 1. Studii de specialitate: - pregătire de specialitate: administrativă.    

2. Perfecţionări (specializări): -                                                   
3. Cunostinţe de operare / progrmare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel 

avansat 
4. Limbi străine(necesitate si nivel de cunoastere)  
citit:  franceză  ,,cunoştinţe de bază “    

scris: franceză  ,,cunoştinţe de bază “    
vorbit: franceză  ,,cunoştinţe de bază “     

 
5. Abilităţi,calităţi si aptitudini necesare   
- adaptabilitate la locul de muncă 

- experienţă în muncă şi în specialitatea postului 
 
6. Cerinte specifice  

 -  disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii  
 

7. Competenţa managerială (cunoştinte de management,calităţi şi aptitudini 
şi manageriale)      
Atribuţiile postului: 

1. Semnătură în bancă şi trezorerie;  
2. Înocmirea din punct de vedere financiar – contabil a proiectului 

bugetului local în colaborare cu biroul impozite şi taxe şi cu serviciile 
publice şi ordonatorii terţiari de credite pentru partea de cheltuie, la 
propunerea ordonatorului principal de credite;  

3. Analizează din punct de vedere financiar contabil propunerile de 
cheltuieli transmise de ordonatorii terţiari de credite şi serviciile de 
specialitate ale Primăriei;  

4. Întocmirea din punct de vedere financiar – contabil a rectificărilor 
bugetului local şi supune spre aprobare Consiliului Local; 

5. Întocmeşte  dările de seamă contabile trimestriale şi anuale; 
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6. Înregistrarea în contabilitate a închiderii anuale a conturilor.  
7. Întocmirea deschiderii de credite pe fiecare capitol bugetar, inclusiv 

ordonatorii terţiari de credite; 
8. Urmărirea execuţiei cheltuielilor şi veniturilor bugetului local, 

verificând corectitudinea datelor din extrasele de cont, încadrarea în 

prevederile bugetare;  
9. Întocmirea documentelor privind regularizările de conturi. 

10. Comunicarea ordonatorilor terţiari de credite a sumelor aprobate 
prin bugetul local şi centralizarea la nivel de capitol, subcapitol, 
articole şi aliniate a datelor transmise de centrele bugetare; 

11. Întocmirea notelor de fundamentare privind necesarul de credite 
pentru fiecare activitate a Primăriei şi transmiterea la D.G.F.P.C.F.S. 

Suceava;  
12. Întocmirea deschiderii de credite pe fiecare capitol bugetar, 

inclusiv ordonatorii terţiari de credite; 

13. Întocmeşte cererea de admitere la finanţare, nota de fundamentare 
pentru lucrările de investiţii, a dispoziţiilor bugetare; 

14. Analizează din punct de vedere financiar contabil propunerile de 

cheltuieli transmise de ordonatorii terţiari de credite şi serviciile de 
specialitate ale Primăriei; 

15. Întocmirea din punct de vedere financiar – contabil, la propunerea 
primarului a rectificărilor bugetului local şi supune spre aprobare 
Consiliului Local; 

16. Organizează şi conduce activitatea de control financiar preventive; 
17. Urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în buget cât si din 

fonduri extrabugetare. 

18. Urmăreşte încasarea veniturilor la buget, pe surse; tine evidenta 
veniturilor din activităţi autofinanţate pe fiecare activitate în parte. 

19. Întocmeşte lunar conturile de execuţie pentru învăţământ (prin 
centralizarea conturilor de executie ale centrelor bugetare), sănătate. 

20. Întocmeşte zilnic în baza contului de execuţie al bugetului local 

editat de Trezoreria Câmpulung Moldovenesc situaţia care furnizează 
date informative privind realizarea veniturilor bugetului local, 

cheltuielile efectuate zilnic, disponubilul faţă de buget, disponibilul faţă 
de creditele deschise; 

21. Verifică permanent extrasele de conturi emise de Trezorerie. 

22. Ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, a subvenţiilor şi 
urmăreşte ca sumele să se cheltuiască conform legii. 

23. Realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, pe următoarele acţiuni : 

 contabilitatea mijloacelor fixe; 

 contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar 
(contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ţine valoric, cu 

ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a 
materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi 

valoric); 

 contabilitatea mijloacelor bănesti; 
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 contabilitatea decontărilor cu terţii şi cu personalul instituţiei; 

 contabilitatea activităţilor extrabugetare; 

 contabilitatea operaţiunilor de trezorerie; 

 contabilitatea cheltuielilor, pe structura clasificaţiei bugetare; 
24. Asigură respectarea politicilor şi procedurilor contabile care 

reglementeaza întocmirea documentelor şi înregistrarea operatiunilor, 

întocmirea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, ţinerea 

jurnalelor şi registrelor de contabilitate, utilizarea planului de conturi, 

utilizarea programelor de contabilitate şi procedurilor pentru 

întocmirea situaţiilor financiare; 

25. Răspunde de întocmirea A.L.O.P., 

26. Întocmeşte şi transmite situaţiile statistice solicitate de organele în 

drept; 

27. Urmăreşte şi verifică întocmirea statelor de plată şi a viramentelor 

aferente plăţii salariilor; 

28. Urmăreşte derularea contractelor de închiriere, de concesiune, de 

superficie, încasarea veniturilor prevăzute de aceste contracte; 

29. Verifică permanent extrasele de conturi emise de Trezorerie. 

30. Ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, a subvenţiilor şi 

urmăreşte ca sumele să se cheltuiască conform legii.   

31. Ţinerea evidenţei garanţiilor materiale , ale contractelor de garanţie 

în numerar, ale salariaţilor unităţii, operarea în fişele nominale şi 

efectuarea punctajului cu extrasul de cont,  ţinerea evidenţei 

imprimatelor cu regim special ce se utilizează la Biroul Buget – 

Contabilitate, a sponsorizărilor; 

32. Coordonează activitatea compartimentului financiar contabil. 

33. Realizează înregistrarea în contabilitate a documentelor care au 

stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic; 

34. Operează contabilitatea în partidă dublă; 

35. Întocmeşte statele de plată; 

36. Respectă condiţiile de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate 

de debitori; 

37. Întocmeşte fişele fiscale anuale; 

38. Asigură constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale 

pentru salariatii care au calitatea de gestionar; 

39. Asigură întocmirea filei CEC pentru ridicări de sume din bancă, 

respectând plafoanele de plăţi, conform legislaţiei în vigoare; 

40. Verifică şi înregistrează notele contabile; 

41. Asigură întocmirea şi predarea declaraţiilor privind achitarea 

obligaţiilor de plata aferente salariilor; 
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42. Calculează drepturile băneşti aferente concediilor de odihnă, 

concediilor de boală, sarcină, lehuzie, pentru angajaţi ori de câte ori 

este nevoie; 

43. Întocmeşte şi verifică fişele fiscale ale salariaţilor şi le distribuie 

acestora şi către Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

44. Eliberează adeverinţe de venit persoanelor pentru care calculează 

salarii şi îndemnizaţii la solicitarea acestora; 

45. Realizează înregistrarea în contabilitate a documentelor care au 

stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic; 

46. Întocmeşte balanţa de verificare lunară, avându-se în vedere 

concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice; 

47. Operează contabilitatea în partidă dublă; 

48. Întocmeşte statele de plată; 

49. Respectă condiţiile de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate 

de debitori; 

50. Întocmeşte declaraţia D112, 

51.  Redactează ordinele de plată privind plăţile prin virament aferente 

bugetului local şi activităţilor autofinanţate precum şi ordonanţări;  

52. Întocmeşte rapoarte, prestajul,  pentru persoanele cu handicap, 

beneficiarii de ajutor social şi situaţii de personal; 

53. Întocmeşte dispoziţiile bugetare de repartizare sau de retragere 

pentru ordonatorii terţiari de credite; 

54. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de superiorul ierarhic, prin 

dispoziţii sau note interne. 

55. Asigură rezolvarea corespondenţei repartizate în termenul stabilit 

prin adresă;  

 
 Identificarea functiei publice corespunzatoare postului 
1. Denumire CONSILIER 

2. Clasa I 
3. Gradul profesional  IA 

4. Vechimea în specialitate necesară – conform prevederilor legale 
     
Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 
    a) Relatii ierarhice: 
       -subordonat faţă de primar 

       -superior pentru -  
    b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele funcţionale ale aparatului 

propriu de specialitate al Primarului          
   c) Relatii de control: - 
   d) Relatii de reprezentare: 

2. Sfera relaţională externă  
   a) cu autorităţi şi instituţii publice:- 
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   b) cu organizaţii internaţionale:- 
   c) cu persoane juridice private:- 

3. Limite de competenţă:- 
4. Delegarea de atribuţii şi competentă - 
 

Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: Mechno Mihail 

2. Funcţia publică de conducere: Primar 
3. Semnătura __________________ 
4. Data întocmirii  ________________ 

 
Luat la cunoştintă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele: Ciocan Marieta  
2. Funcţia: consilier fonduri europene 
3. Semnătura ______________ 

4. Data  _________________ 


