
GAL  Parâng

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului : Responsabil financiar
Nivelul postului : Funcţie de execuţie
Scopul principal al postului : Coordonarea activitatilor de contabilitate si raportare
financiara la nivelul Asociatiei GAL Parang
I. CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI :

a) Niveluri şi competenţe :

 Pregătirea de specialitate : studii superioare economice   ;
 Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office-Windows-

nivel:avansat;
 Limbi străine- (grad de cunoaştere ): Engleza / Franceza-nivel

mediu-avansat .

b) Abilităţi ,calităţi şi aptitudini necesare :

 abilităţi de comunicare ;
 capacitate de integrare în colectiv ;
 lucru în echipă ;
 soluţionarea situaţiilor conflictuale ;
 iniţiativă ;
 seriozitate,conştiinciozitate şi flexibilitate ;
 analiza şi sinteză .

c) Instrumente de lucru :

 Strategia de Dezvoltare Locală Parâng ;
 Legislaţia naţională şi europeana in domeniul financiar-fiscal
 Documente şi surse oficiale de informaţii;
 Alte documente specifice şi anexe utilizate în cadrul GAL Parâng ;
 Echipament de birotică şi mobilier de birou .

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :



a) Atribuţii şi responsabilităţi
           Generale :

Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a
prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,al
Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al
GALParâng;
Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de
către managerul GAL Parâng .

Specifice:
 Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de

contabilitate ;
 Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare; 
  Relationarea cu banca si trezoreria;
 Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
  Raportarea financiara catre manager si parteneri;
  Elaborarea unui buget anual;
 Preluarea si prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casa

- Inregistrarea operatiunilor bancare efectuate
- Organizarea documentelor in dosare
- Completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat1
- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie
- Efectuare plati (casierie)

     Efectuare operatiuni bancare
-  Intocmirea rapoartelor financiare catre manager
- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana viitoare si
discutarea lor cu managerul GAL

 Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor
- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii asociatiei
- Intocmeste si administreaza procesul de recuperare TVA
- Analiza liniiilor bugetare
- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect
- Intocmirea raportului financiar lunar
- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executive

 -Pontajul angajatilor
-Realizarea documentarii pentru strangerea de fonduri din comunitate(cum este
cazul legii1%, TVA etc)
-Informare angajati si viitori angajati
-Intocmire dosar de angajare
-Inchidere Carte de munca

 -Intocmirea unui centralizator pentru a urmari concediile personalului
-Intocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme si costuri
-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv

 -Intocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA

b) Limite de competenţă

o Îndeplineşte sarcini şi atribuţii dispuse de şeful ierarhic ;
o Se subordonează managerului  GAL .

III. SFERA RELAŢIONALĂ :



Intern :
a) Relaţii ierarhice : subordonat managerului GAL ;
b) Relaţii funcţionale : cu membrii GAL ;
c) Relaţii de control : asupra solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte de

finanţare depuse în cadrul GAL Parâng ;
d) Relaţii de reprezentare : în limitele competenţelor stabilite de şeful

ierarhic  .

Extern :
a) Cu autorităţi şi instituţii publice : în limita competenţelor stabilite de

şeful ierarhic ;
b) Cu persoane juridice private – în limitele competenţelor stabilite de

şeful ierarhic, cu solicitanţii,respectiv beneficiarii proiectelor de
finanţare depuse în cadrul GAL Parâng .




