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FIȘA POSTULUI 
 nr. 

 

 

 

Informații generale privind postul : 

1. Denumirea postului : consilier, clasa I,  gradul profesional principal in cadrul  Serviciului Financiar- 

Contabilitate 

2. Nivelul postului : Funcție publica de execuție 

3. Scopul principal al postului : asigurarea evidenței contabile în cadrul Serviciului Financiar- 

Contabilitate  

 

Condiții specifice privind ocuparea postului : 

1. Studii de specialitate : studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență in 

domeniul economic.  

2. Perfecționări : 

3. Cunoștiințe de operare/programare pe calculator : operare - nivel mediu 

4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere) :- 

5.Abilități, calități și aptitudini necesare : păstrarea confidențialității; corectitudine; fidelitate; 

abilități în comunicarea scrisă și verbală, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor; 

asumarea responsabilității; flexibilitate; creativitate și inițiativă; capacitatea de a lucra în echipă 

și/sau independent; (dorința de) autoperfecționare; capacitatea de analiză și sinteză; 

profesionalism, răbdare, tact, judecată clară, atitudine respectuoasă, răspuns la solicitări în 

manieră pozitivă etc – capacitatea de autoinstruire continuă în ceea ce privește legislația 

specifică domeniului. 

6. Cerințe specifice : disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitatea de întocmire a 

unor situații și furnizarea de informații în regim de urgență. 

7. Competență managerială ( cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale ) :- 

 

Atribuțiile postului : 

 

1. Intocmeste registrele cerute de legislatie: registrul jurnal si cartea mare; 

2. Realizează evidenta contabilă a materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar ale Centrului 

de Îngrijire și Educatie Timpurie Creșe Pitești, pentru cresele : 11-Negru Vodă, 14-Banatului, sens în 

care : 

-primește pe bază de borderou și verifică documentele primare; 

-operează în contabilitate documentele primare si alte documente contabile: recepții furnizori, 

centralizator de consum alimente, bonuri de consum materiale consumabile, sumele încasate prin 

chitanțe reprezentand contribuția lunara de întreținere a copiilor  platita de părinți si borderourile de 

depunere în casă a acestora, dispoziții de plată,  verificarea si semnarea registrelor de casa, evidenta 

prezentei copiilor, (clienți debitori si creditori), consumurile lunare la utilitati primite pe baza 

borderourilor de utilități de la gradinite; 

-întocmește balanța analitică a conturilor corespunzatoare analiticelor pentru cresele menționate mai 

sus; 

-întocmește fișa analitică a materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar; 

-verifică existența creditelor bugetare; 

-întocmește angajamentul, propunerea și ordonanțarea la plată; 

-întocmește ordinul de plată; 



-înregistrează platile si cheltuielile cu materialele, alimentele și obiectele de inventar în funcție de 

natura cheltuielilor, pe surse de finanțare și pe articol bugetar; 

-efectueaza înregistrările contabile privind operaţiunile de încasări şi plăţi, pentru cresele pe care le are 

in evidenta; 

3. Realizează evidența sintetică și analitică în contabilitate a creditorilor și debitorilor din cadrul 

Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie Crese Pitesti; 

4. Intocmește balanțele analitice de verificare lunar pentru gestiunile de alimente, materiale, clienti, 

furnizori și obiecte de inventar, conform programului implementat pe calculator pentru Centrul de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești; 

5. Punctează balanta analitica de verificare cu balanta sintetica si fisele de magazie, la sfarsitul fiecarei 

luni, conform intrarilor si iesirilor din gestiunile aferente activitatii proprii; 

6. Inregistreaza în Registrul CFP din programul informatic implementat pe calculator, pentru Centrul 

de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, valorile în lei, din documentele supuse vizei CFP; 

7. Răspunde de arhivarea documentelor financiar contabile pentru lucrările executate până la sfârșitul 

anului curent, după care se predau la arhiva unității; 

8. Răspunde de respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea în condiții de 

siguranță a documentelor; 

9. Respectă procedurile operaționale din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate; 

10. Răspunde de cunoașterea, respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor Legii contabilității și a 

celorlalte acte normative aplicabile în domeniul de activitate; 

11. Rezolvă în termen corespondența repartizată; 

12. Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al DAS Pitești  și Codul de conduită al 

personalului contractual aprobat prin Legea nr.477/2004; 

13. Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, normele de P.S.I.; 

14. Asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea în legătură cu 

faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea functiei  în condițiile legii, cu 

excepția informațiilor de interes public; 

15. Răspunde pentru utilizarea integrală și în condiții de eficiență a timpului de lucru; 

16. Îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de legislația în vigoare, dispuse de șefii ierarhici sau de șef 

serviciu FC, în legătură cu domeniul său de activitate; 

17. Cunoaste si respecta prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entitatile publice. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzatoare postului:  

1. Denumire: consilier 

2. Clasa: I 
3. Gradul profesional: principal 

4. Vechimea in specialitate necesară: minim 5 ani  

 

Sfera relațională a titularului postului 

1. Sfera relațională internă : 
a)Relații ierarhice : 

-subordonat față de :  - șef serviciul Financiar-Contabilitate, 

                                   - directorul executiv al D.A.S. Pitești 

-superior pentru : - 

b)Relații funcționale : 

-cu compartimentele de specialitate din cadrul D.A.S. Pitești,  

-cu celelalte creșe și unități de învățământ, în vederea rezolvării eficiente a unor atribuții comune 

c)Relații de control :- 

d)Relatii de reprezentare :- 

 

2. Sfera relațională externă : 

                 a) cu autorităţi si instituţii publice: instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea 

consiliului local, alte instituţii publice, în limita competențelor stabilite de șeful Serviciului Financiar 

Contabilitate, director  executiv al D.A.S. Pitești; 

b)  cu organizaţii internaţionale:  



c)  cu persoane juridice private: societăţile comerciale; 

3. Limite de competență : Răspunde de îndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fișă a 

postului și a celor dispuse de șefii ierarhic superiori. 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: în lipsă este înlocuită de persoana desemnată de şeful de 

serviciu. 

 

 

 

Întocmit de : 

1.Nume și prenume : Vlasceanu Emilia Gabriela  

2.Funcția publică de conducere – șef serviciul  Financiar-Contabilitate         

3.Semnătura …………. 

4.Data ………………… 

 

 

 

Luat la cunoștință de către ocupantul postului : 

1.Numele și prenumele :  

2.Semnătura ………………… 

3.Data  …………………. 


