
  

 

FISA POSTULUI 
 

 

I. Informatii generale 
1. Numele şi prenumele angajatului:  
2. Denumirea postului: Contabil Sef gr. II 

3. Poziţia în COR / Cod: 121120 

4. Serviciul/Compartimentul: Compartimentul Financiar-Contabilitate-Investitii-Achizitii 

Publice 

5. Nivelul postului: Conducere 
6. Relaţiile:  

a) Ierarhice (control, îndrumare): 
 se subordonează: Directorului C.S. Olimpia. 

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală):  
 cu personalul din cadrul compartimentului; 

 cu personalul din cadrul serviciilor/compartimentelor din institutie. 

c) Reprezentare (colaborare, consultanţă): institutii si autoritati publice potrivit 

cerintelor implicate de indatoririle generale ale postului detinut. 

 
II. Conditii specifice postului 

 Nivelul studiilor: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă 
Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim 7 ani. 

 Certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC si alte calificari 

prevazute de lege. 

 

III. Descrierea postului 
1. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului 

 Coordoneaza activitatea compartimentului Financiar-Contabilitate-Investitii-

Achizitii Publice si asigura buna desfasurare a activitatii specifice 

compartimentului; 

 Organizeaza activitatea de elaborare a bugetului institutiei si asigura transmiterea 

acestuia Ministerului Tineretului si Sportului; 

 Elaboreaza si transmite Ministerului Tineretului si Sportului repartizarea pe 

trimestre a creditelor aprobate; avizeaza propunerile de modificare a acestora; 

 Asigura intocmirea si transmiterea Ministerului Tineretului si Sportului solicitarea 

lunara de fonduri de la bugetul de stat; 

 Organizeaza activitatea de executie a bugetului si tine evidenta angajamentelor 

bugetare/legale, a platilor efectuate si asigura intocmirea situatiilor privind 

raportarea acestora; 

 Avizeaza propunerile de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli ale 

institutiei; 

 Organizeaza circuitul intern al documentelor financiar-contabile; 



  

 

 Avizeaza documentele ce privesc activitatea de inventariere a patrimoniului 

institutiei; 

 Urmareste tinerea evidentei contabile a institutiei, precum si a evidentei bunurilor 

aflate in patrimoniul si in administrarea institutiei si comunica Ministerului 

Tineretului si Sportului la termenele stabilite, modificarile intervenite; 

 Avizeaza balantele lunare de verificare, analizeaza situatia financiara a institutiei 

si face propuneri de optimizare a activitatii; 

 Trimestrial si anual asigura intocmirea situatiilor financiare, iar dupa aprobare 

asigura transmiterea acestora catre Ministerul Tineretului si Sportului; 

 Urmareste avizarea si aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea si 

ordonantarea cheltuielilor; 

 Asigura intocmirea si avizeaza orice alte situatii financiar-contabile prevazute de 

actele normative in vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului si 

Sportului, a altor institutii centrale si locale; 

 Asigura evidenta documentelor intrate in cadrul compartimentului, precum si a 

celor elaborate de acesta; 

 Urmareste selectarea, gruparea in dosare si transmiterea spre pastrare arhivei 

institutiei documentele financiar-contabile; 

 Asigura intocmirea listelor de investitii pentru activele fixe, conform bugetului 

aprobat; 

 Avizeaza programul anual al achizitiilor publice; 

 Avizeaza referate de necesitate, contracte de achizitii publice, precum si orice alte 

documente ce implica utilizarea de fonduri publice; 

 Asigura evidenta analitica a creditelor bugetare aprobate, a platilor de casa si a 

cheltuielilor efective; 

 Asigura intocmirea si avizeaza situatiile privind calculul penalitatilor de intarziere 

conform prevederilor contractuale sau, dupa caz, privind calculul dobanzii legale 

penalizatoare conform legislatiei in vigoare, in situatia in care exista întârzieri în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani datorate de catre clientii 
institutiei;    

 Asigura transmiterea situatiei privind calculul penalitatilor de intarziere/dobanzii 

legale penalizatoare, dupa caz, catre persoanele responsabile de intocmirea 

facturilor;  

 Asigura intocmirea registrelor de contabilitate obligatorii, in conformitate cu 

prevederile Legii contabilitatii; 

 Asigura functionalitatea modulului “Buget, Executie bugetara” din cadrul sistemului 

informatic financiar-contabil Indeco Soft care permite gestiunea veniturilor si a 

cheltuielilor pe baza de buget, precum si a modulului “Contab” care permite 

tinerea evidentei contabile si mentine legatura cu furnizorul de servicii Indeco Soft 

in vederea asigurarii  functionalitatii modulelor; 

 Pentru desfasurarea activitatii acceseaza si opereaza in sistemul informatic 

financiar-contabil/modul “Buget, Executie bugetara” si modul “Contab”; 
 Asigura transmiterea rapoartelor financiare in Sistemul National de Raportare; 



  

 

 Intocmeste situatii/rapoarte specifice domeniului de activitate; 

 Colaboreaza la intocmirea proiectelor de decizie ale directorului pentru aspectele 

care vizeaza domeniul sau de activitate; 

 Colaboreaza cu personalul din cadrul compartimentului si din cadrul celorlalte 

servicii/compartimente ale institutiei pentru buna desfasurare a activitatii specifice; 

 Executa si alte sarcini/atributii/activitati privind domeniul sau de activitate 

repartizate de directorul institutiei, in limita prevederilor legale in vigoare. 

 

2. Descrierea responsabilităţilor postului 
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din 

domeniul său de activitate; 
 Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul 

compartimentului, în raporturile cu alte servicii/compartimente, precum şi în 
relaţiile cu persoanele din afara institutiei; 

 Răspunde de menţinerea, în cadrul compartimentului, a unui climat favorabil 

îndeplinirii sarcinilor de lucru. 

b) Faţă de echipamentul din dotare 
 Utilizarea corespunzatoare a echipamentului, instrumentelor şi a aparaturii din 

dotare; 

 Informarea imediată a superiorului ierarhic privind orice defecţiune în funcţionare a 
echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

c) În raport cu obiectivele postului 
 Răspunde de cunoasterea si respectarea prevederilor legale si de specialitate in 

domeniul de activitate; 

 Răspunde de asigurarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi documentelor 

interne la care are acces; 

 Răspunde de aplicarea în domeniul propriu de activitate a tuturor deciziilor din 

institutie; 

 Răspunde de executarea la termen a atribuţiilor şi a sarcinilor încredinţate de 
conducerea institutiei. 

d) Privind securitatea şi sănătatea muncii   
 Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI şi răspunde 

de însuşirea şi respectarea acestora. 
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru 

 Respectă Regulamentul Intern; 

 Respecta si aplica Procedurile interne/operationale; 

 Respectă si aplica legislaţia în vigoare în domeniul său de activitate. 

 

 

 

 

 



  

 

IV. Criterii de evaluare  

1. Denumirea criteriului de evaluare-obiectivelor (ponderea %) 
a) cunostinte si experienta, gradul de realizare a atributiilor cantitativ si calitativ (30%); 

b) receptivitate/promptitudine, complexitate la realizarea sarcinilor, initiativa, creativitate si 

deschidere la nou/schimbare (20%); 

c) judecata si impactul deciziilor/cunostinte despre scopul si obiectivele compartimentului 

coordonat/capacitatea de analiza si sinteza (15%); 

d) influenta, coordonare si supervizare/asumarea responsabilitatii, judecata si capacitatea de a 

lua decizii optime, de organizare si coordonare a activitatii (15%); 

e) disciplina muncii/capacitatea de dialog, de evitare, conflicte, disciplina si comportamentul in 

cadrul colectivului (10%); 

f) incompatibilitati si regimuri speciale (5%); 

g) plus fata de rutina, perseverenta (5%). 

 

2. Instrumente de evaluare 
 Fisa de evaluare; 

 Rezultatele practice obtinute in activitatea desfasurata si documentele elaborate 

necesare desfasurarii activitatii si indeplinirii atributiilor. 
 

In vigoare de la data:          Numele şi semnătura angajatului,    
                                                                  

 
 

 
 

 
A P R O B A T, 

DIRECTOR   
  


