
 APROBAT, 

  Director, 
_____________________ 

 

 
FISA POSTULUI 

Anexa la contractul de munca nr………………… 
 
 

A.FUNCTIA DE CONDUCERE:- 
B.FUNCTIA DE EXECUTIE: - RESPONSABIL FINANCIAR 
C.SUBORDONARE: Manager proiect/Manager spital; 

D.CERINTE OCUPARE POST: 
- STUDII: superioare de lunga/scurta durata; 

- DOMENIUL STUDIILOR ABSOLVITE:- studii economice; 
- ALTE APTITUDINI:  

-    Lucrul in echipa; 

- Comunicare si observare; 
- Abilitati utilizare PC; 

- Flexibilitate; 
- Rezistenta la stres; 
- Initiativa; 

-RELATII DE REPREZENTARE: Nu; 
E.FUNCTIONALE: toate departamentele din cadrul Spitalului Clinic de 
copii „Dr. Victor Gomoiu”; 

F.LIMITA DE COMPETENTA-conform fisei postului; 
H.OBIECTIVELE POSTULUI:indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor 

din fisa postului, precum si a altor solicitari din partea sefilor ierarhici si a 
altor compartimente din cadrul Spitalului Clinic de copii „Dr. Victor 
Gomoiu”; 

 
Program zilnic: 1 h/zi  (timp partial flexibil si inegal) ; 

 
ATRIBUTII, SARCINI DE MUNCA PERMANENTE SI RESPONSABILITATI: 
 

- Asigura managementul financiar strategic si operational al proiectului 
- Asigura realizarea operatiunilor financiar contabile aferente proiectului in 
- conformitate cu legislatia nationala, 

- Asigura raportarea financiara in conformitate cu documentele de 
implementare ale proiectului (Cerere de finantare, Ghidul Solicitantului, 

Manualul Operational etc). 
- Planifica si gestioneaza Bugetele pe activitati 
- Realizeaza managementul contabilitatii primare 

- Organizeaza si coordoneaza raportarea financiara a proiectului 
- Asigura monitorizarea interna a tuturor operatiunilor financiare 
- Coordoneaza activitatea de trezorerie si planifica activitatile necesare 

pentru a asigura un flux optim al lichiditatilor, in vederea desfasurarii 
eficiente a activitatilor proiectului. 

- Verifica tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara 
- conform standardelor contabile romanesti si standardelor de raportare 

financiara ale proiectului.  

- Planifica si gestioneaza cash-flow proiectului. 



- Elaboreaza cererile de rambursare intermediare in conformitate cu 

contractual de finantare si Manualul beneficiarului; 
- Elaboreaza cererile de rambursare aferente prefinantari in conformitate cu 

contractual de finantare si Manualul beneficiarului; 

- Elaboreaza cererile de plata in conformitate cu contractual de finantare si 
Manualul beneficiarului; 

- Sprijina la elaborarea Rapoartelor tehnice aferente cererilor de rambursare 
 
 

 
             Intocmit, 
  _______________________    ,                             Ocupant post, 

   ________________________                  ________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 



 

Bibliografie concurs Responsabil Financiar 
 
 

 
- Manualul beneficiarului – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 

- Orientari Generale PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor 

publice. 
- Legea 215/2001 a administratiei publice locale; 
- Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de 

management de proiect la nivelul unitatilor administrativ teritoriale 
judetene si locale; 

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020; 

- HOTĂRÂRE aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020. 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele 
financiar-contabile 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

 
 


