FISA POSTULUI
Identificarea Postului
Denumirea postului: ResponsabilFinanciar
Cod COR: 1211253
Denumireaorganizatiei:AsociatiaGAL DELTA DUNARII
Nivelulpostului:Executie
Relatiile:
a) desubordonare:Manager
b) decolaborare: Responsabilmonitorizareproiecte, Responsabilanimare,
verificarecereri de plata, Secretar, Responsabilevaluare
Locul de desfasurare a muncii:sediul GALsialtelocatii de peteritoriul GAL

Expert

Descriereapostului
Scopul general al postului: coordoneaza activitatea financiar contabila a G.A.L., verificare
Cereri de Plata depuse.
Descriereaatributiilorsiresponsabilitatilorpostului
 asigură respectarea normativelor financiare impuse de finanţator şi de legislaţia în
vigoare;
 organizează, derulează si monitorizeaza activitatea financiar-contabilă si gestionarea
actelor contabile,
 responsabil cu intocmirea cererilor de plata către finanţator;
 intocmeste notele contabile;
 supervizează, din punct de vedere financiar, întocmirea şi derularea contractelor cu
furnizorii;
 realizeaza înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului,
închiderile lunare şi anuale, etc.
 urmareste si tine evidenta conturilor bancare aferente proiectului; tine o evidenta
contabila analitica a proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru
reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului, in
conformitate cu dispozitiile legale;
 efectueaza operatiunile bancare (plati furnizori, ordine de plata, etc.) si intocmeste
documentele pentru platile electronice, licitatii si ridicarile de numerar;
 inscrie in registre operatiunile bancare;
 intermediaza legatura cu bancile si furnizorii;
 acorda asistenta la intocmirea rapoartelor tehnice de implementare a proiectului
 responsabil cu verificarea conformitatii cererilor de plata ale beneficiarilor masurilor
G.A.L.
 preia si verifica documentele intocmite de catre departamentul administrativ;
 intocmeste deconturile de deplasari;
 intocmeste lunar declaratiile de impozite taxe si contributii aferente fondului de
salarii;
 esteresponsabil de pastrareaconfidentialitatiiinformatiilor la care are acces
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respectaprocedurile interne legate de utilizareaaparaturii din dotare (softuri,
internet, PC, copiator etc.).
 respectasiaplicaactele normative in vigoareprivindlegislatiamuncii
Conditiile de munca ale postului
 Perioadanedeterminata, minim 4 ore / zi
 mediurelativstresant
 munca de birou
 muncaindividualasi in echipa
Abilitățișiaptitudininecesare
 cunoastereaprocedurilorcontabilenecesaresupravegheriişicontroluluigestiuniifinanciar–
contabile a GAL;
 capacitate de concentrare, analizasisinteza
 abilitati de comunicareinterpersonala
 adaptabilitate la sarcini de lucruschimbatoare, la situatii de criza
 capacitate de deciziesiasumarearesponsabilitatii
 competente de a lucra in echipa
Educatiesipregatireprofesionala
 studiieconomicesuperioarefinalizate cu diploma de licenta
 experienta in proiecte cu finantareeuropeana: minim 1 an
 sa fi detinut anterior o pozitiesimilara cu ceape care o vadetine in cadrul GAL de
celputin1an
 cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet siposta electronica)
Cunostinţe în legătură cu domeniul muncii
 legislaţie specifică contabilităţii si gestiunii financiar-contabile
 contabilitate de gestiune si contabilitatea proiectelor
 management proiecte;
 Abordarea LEADER la nivel european si naţional
 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 –manuale si proceduri plati Masura 19
 Legislaţie specifică proiectelor – management financiar
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