
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Nr. __________ / ____________

          FIŞA POSTULUI NR. __________
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul: DIRECŢIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Titularul postului:
Denumirea postului: DIRECTOR 
Gradul professional al 
ocupantului postului

ADMINISTRATOR FINANCIAR IS

Nivelul postului: CONDUCERE

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea Realizarea în întregime a sarcinilor  prevăzute în fişa postului, în vederea 
bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei Management financiar-contabil; 

b) calitatea

Desfăşurarea activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori;
Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate;
Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite;
Implicare pentru realizarea obiectivelor generale ale Direcţiei Management 
financiar-contabil ;

c) costurile

Încadrarea în sumele alocate plăţilor conform repartizării transmise de 
conducerea universităţii .
Urmărirea  utilizării raţionale a resurselor financiare alocate activităţii 
financiar-economică în momentul efectuării plăţilor.

d) timpul

Utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru 
numai în vederea realizării sarcinilor de serviciu.
Realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real şi oportun pentru buna 
desfăşurare a activităţii şi obţinerea unui grad ridicat de mulţumire din partea 
facultăţilor, departamentelor din universitate.

e) utilizarea resurselor Cunoştinte de operare calculator, utilizarea eficientă a Office-ului, 
cunoaşterea programului de contabilitate, fax, scanner.

f) modul de realizare

Integrare rapida în colectiv, organizare munca în echipă;
Relaţii ierarhice : subordonat Directorului al DirecţieiEconomice, Investiţii si 
Relaţii Internaţionale şi conducerii UDJG ;
Relaţii funcţionale: cu toate facultăţile şi cadrele didactice, cu toate direcţiile, 
cu serviciile şi compartimentele funcţionale  ale UDJG ;
Relaţii de colaborare : cu toate facultăţile, direcţiile, serviciile şi 
compartimentele universităţii, instituţiile bancare,  MENCŞ ;



III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

1.1. Pregătirea de bază : studii superioare economice 
_________________________________________________________________________________

Pregătirea de specialitate: - economist licentiat 
                                         - Master- in domeniul financiar contabil;
                                         - Certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului 
European de Conturi  (SEC) ;
                                          - cursuri de specializare in domeniul financiar-contabil;

_________________________________________________________________________
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului :minim 8 ani în specialitate; 
_________________________________________________________________________________
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului : complexitatea postului-diversitatea operaţiunilor, 

efort intelectual, aptitudini deosebite, gradul de autonomie.
_________________________________________________________________________________
4. Responsabilitatea implicată de post : morală, semnalează şefului ierarhic deficienţele constatate.
_________________________________________________________________________________
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) : solicitarea din partea structurilor interne, a 

structurilor externe şi solicitare din partea subiecţilor serviciilor oferite.
________________________________________________________________________________
6. Alte criterii: receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, promptitudine.

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
• organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 

activităţii financiar-contabile a direcţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare 
(Legea Contabilităţii nr. 82/1991); 

• asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al 
instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările 
interne ale instituţiei;

• organizează şi coordonează contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, 
contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi 
rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente patrimoniale, contabilitatea de 
gestiune, contabilitatea şi evidenţa de gestiune a proiectelor de cercetare şi a fondurilor 
europene rambursabile şi nerambursabile pe care le implementeaza institutia; 

• urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, 
permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii 
bilanţului de deschidere, necompensării);                               

• exercită controlul financiar preventiv atunci când persoana desemnată să exercite controlul 
preventiv lipseşte din instituţie;

• răspunde de organizarea efectuării inventarierii generale a patrimoniului, odata pe an, pe 
parcursul funcţionării sale, urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarieri  şi 
măsurile luate de comisia de inventariere;

•  supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informaţional; 

• organizează elaborarea la termenele stabilite de legislaţia în vigoare a balanţei de verificare; 



• organizează şi verifică bilanţul contabil al instituţiei;
• predă bilanţul contabil la MENCS în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în 

vigoare;
• efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilanţ, pe care o prezintă, dacă se solicită, 

în consiliul de administraţie, Directorului general al Direcţiei Economice, Investiţii şi Relaţii 
Internaţionale precum şi Rectorului UDJG;                                                

• este consultat de către entităţile funcţionale ale instituţiei în legatură cu problemele 
referitoare la activitatea direcţiei;                                                 

• este consultat de către conducerea instituţiei în probleme care sunt de competenţa direcţiei; 
• participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul direcţiei; 
• organizează şi răspunde de evidenţa cheltuielilor pe surse de finanţare;  
• vizează referatele de necesitate şi încadrează bugetar cheltuielile ce se solicită (bunuri sau 

servicii);
• vizează toate contractele (bunuri, servicii) încheiate de instituţie;   
• verifică şi semneză toate documentele de plată prin bancă cu OP-uri si CEC-ul pentru toate 

plăţile în numerar prin casieria instituţiei;  
• organizează încasarea veniturilor şi efectuarea plăţilor la nivel de instituţie; 
• verifică încadrarea cheltuielor în limitele stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli, 

abrobate prin contractual institutional si contractual complementar; 
• îndrumă, organizează şi verifică întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli anual şi 

trimestrial ori de câte ori este nevoie;
• organizează păstrarea arhivei direcţiei  în bune condiţii;
• răspunde de securitatea documentelor şi a evidenţelor realizate în cadrul direcţiei, păstrează 

secretul de serviciu şi asigură disciplina financiară; 
• întocmeşte fişele de post  pentru şefii de serviciu din cadrul direcţiei pe care o conduce şi 

vizează toate  fişele de post din cadrul Direcţiei Management Financiar-Contabil;
• întocmeşte evaluările anuale pentru toţi sefii de serviciu si vizează evaluările tuturor 

salariaţilor din cadrul Direcţiei Management Financiar-Contabil;
•  răspunde de buna pregătire profesională a salariaţilor din subordine şi propune măsuri pentru 

perfecţionarea cunosţintelor acestora;  
                                                                                                      

                   Nerespectarea celor înscrise în prezenta anexă , precum şi cele înscrise în fişa postului, 
duce la aplicarea de sancţiuni conform dispoziţiilor legale în vigoare.

                   Prezenta anexă se poate modifica pe măsură ce apar lucrări noi, conform actelor 
normative.

                     Rector,            
Prof.dr.ing.Iulian Gabriel Bîrsan

                     
                                              

SALARIAT : 

                 Am luat la cunostinţă,
                                                



                                                                                                        Data,
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