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Nr. 1765 din 12.02.2019                                                          APROB 

                                                                                                PREFECT 

                                                                             Sorin-Ionel-Florin HORNEA 

 

FIŞA POSTULUI 

NR. 38 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: CONSILIER  

2. Nivelul postului: 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei: execuţie 

3. Scopul principal al postului: 

 Evidenţă contabilă, centralizare date financiar – contabile, întocmirea unor situaţii şi 

informări pe teme prestabilite din domeniul financiar contabil. 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

1. 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

ştiinţelor economice  

2. Perfecţionări (specializări):  

3.  Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel)- 

4.  Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere) - 

5.  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare 

  -initiativă şi creativitate; 

  -aptitudinea de a desfăsura activităti complexe; 

  -grad relativ ridicat de autonomie în actiune; 

  -capacitate de analiză si sinteză; 

  -capacitate de lucru în echipă si independent; 

  -promptitudine si eficientă în efectuarea lucrărilor; 

  -asumarea responsabilitătii; 

  -păstrarea confidentialitătii; 

  -corectitudine si fidelitate; 

  -preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.                                                 

6.  Cerinţe specifice – Are acces la informaţii clasificate nivel „seceret de serviciu”   

7.  Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)  
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Atribuţiile postului:  

1. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a imobilizărilor corporale şi 

necorporale pentru cele două capitole (Cap.51 şi 61) în Programul Contbug; 

2. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a stocurilor pentru cele două capitole 

(Cap.51 şi 61) în Programul MAI-Contbug; 

3. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a clienţilor, furnizorilor şi a celorlalte 

creanţe şi obligaţii ale instituţiei pentru cele două capitole (Cap.51 şi 61) în Programul Contbug; 

4. Înregistrează în contabilitate ordinele de plată şi situaţiile bancare în Programul Contbug; 

5. Contabilizează recepţiile şi consumurile de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe; 

6. Înregistrează în contabilitate amortizarea mijloacele fixe - Contbug; 

7. Evidenţiază contabilitatea cheltuielilor; 

8. Întocmeşte registrele de contabilitate, Registrul jurnal şi Registru Inventar; 

9. Întocmeşte evidenţa analitică a contului “Mijloace fixe” si situatia privind amortizarea 

mijloacelor fixe - Contbug; 

10. Întocmeşte evidenţa analitică lunară a contului “materiale” şi „carburanti” (Cap.51 si 61); 11. 

Efectuează lunar punctajul între fişele contabile şi cele de magazie; 

12. Urmăreste periodic descărcarea corespondenţei din registrul de evidenţă electronic; 

13. Răspunde de gruparea documentelor în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi termenelor 

de păstrare, stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul 

arhivei, conform prevederilor legale; 

14. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a unor atribuţii ce revin prefectului în 

domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, 

europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local; 

15. Inventariază anual şi ori de câte ori este necesar documentele clasificate gestionate. 

16. Are acces la informaţii clasificate nivel „seceret de serviciu” după cum urmează: 

-documente, state de plată, ordine ale prefectului care privesc drepturile salariale 

şi de echipament ale personalului din cadrul celor două servicii publice comunitare; 

-ordinele şi dispoziţiile M.A.I. care conţin informaţii clasificate referitoare la  

activitatea financiar-contabilă. 

17. Operează zilnic în programul de înregistrare electronică DocManager. 

18. Execută şi alte sarcini de serviciu repartizate în scris de către şeful de compartiment sau de 

către prefect. 

19. Obligaţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cele privitoare la prevenirea şi 

stingerea incendiilor sunt cele stabilite în anexă la fişa postului. 
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 Responsabilităţile  postului: 

 preocupare pentru însuşirea, cunoaşterea şi aplicarea în permanentă a tuturor actelor 

normative în vigoare şi a celor nou apărute, referitoare la activitatea sa; 

 păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor; 

 utilizarea echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale primite în folosinţă de la unitate 

cu maximă eficienţă; 

 respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său; 

 adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele 

instituţiei; 

 respectarea normelor prevăzute în Codul de conduită al funcţionarilor publici, Regulamentul 

intern şi Regulamentul de ordine interioară privind gestionarea documentelor clasificate la 

nivelul instituţiei. 

Prin natura sarcinilor de serviciu are acces la informaţiile clasificare şi are 

obligaţia protejării informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului 

şi după terminarea acestuia, precum şi la eliberarea din funcţie. 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire – CONSILIER 

2. Clasa – I 

3. Gradul profesional - asistent 

4. Vechimea în specialitate necesară -1 an 

Sfera relatională a titularului postului: 

1. Sfera relaţională Internă: 

    a) Relaţii ierarhice: 

   -subordonat faţă de - Prefect 

   -superior pentru - nu este cazul 

    b) Relaţii functionale: - cu personalul din cadrul structurilor de specialitate al Institutiei 

Prefectului, judeţul Vrancea; 

    c) Relaţii de control: - nu este cazul 

    d) Relaţii de reprezentare: nu este cazul 

2. Sfera relaţională externă: 

    a) cu autoritati şi institutii publice: Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice, Agenţia 

judeţeană de Plăţii şi Inspecţie Socială, Casa judeţeană de Pensii, Casa judeţeană de 

Asigurări de Sănătate, Consiliul judeţean Vrancea, cu autorităţile administraţiei publice 

locale din judeţ, Direcţia Generală Financiară din cadrul M.A.I. 

    b) cu organizatii internationale: - nu este cazul; 
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    c) cu persoane juridice private: -  

3. Limite de competentă: 

- propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele sale de competentă. 

Delegarea de atributii şi competenţă: în caz de absenta motivata din institutie (cursuri, 

seminarii, delegari) sau în caz de concediu de odihna sau alte concedii atributiile vor fi 

îndeplinite de către domnul Grădinescu Mihăiţă. 

Întocmit de: 

Numele si prenumele: Sorin-Ionel-Florin HORNEA 

Functia  publică: PREFECT  

Semnătura:  

Data întocmirii:  

   

 

  Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

Numele si prenumele:  

 Semnătura: 

 Data:            
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