
FIȘA POSTULUI 

Consultant extern financiar 

Denumirea postului Responsabil Financiar – Contabil (RfC) 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu persoane juridice şi persoane fizice care au 

tangenţă cu sfera sa de activitate. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi  Organizarea şi supravegherea contabilităţii, 

gestionarea actelor contabile în acord cu 

regulamentele UE şi legislaţia economică în 

vigoare;  

 Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii 

biroului, privind salarizarea, asigurările sociale, 

fluctuaţia de personal, angajări, promovări, 

transferuri, plecări din asociaţie; 

 Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de 

muncă, înregistrarea tuturor actelor la ITM, a 

contractelor individuale de muncă, prestări servicii, 

evidenţa concediilor medicale, pontajul, verifică 

corectă întocmire a dosarelor de pensionare, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 Asigurarea evidenţei contabile şi a înregistrărilor 

financiare: contabilitatea analitică a proiectului, 

realizarea de registre exacte şi periodice, realizarea 

de înregistrări contabile separate şi transparente ale 

implementării proiectului, contabilitatea 

cheltuielilor realizate; 

 Întocmirea şi controlul documentelor necesare 

plăţilor şi a altor operaţiuni financiare conform 

prevederilor legale şi alocărilor bugetare; 

 Iniţierea şi urmărirea operaţiunilor bancare 

necesare; 

 Elaborarea rapoartelor de progres financiar şi a 

graficului de depunere a cererilor de rambursare şi 

transmiterea acestora către Organismul Intermediar, 

în vederea obţinerii rambursării cheltuielilor şi către 

managerul echipei; 

 Coordonarea activităţii de întocmire a cererilor de 

pre-finanţare, dacă este cazul, a cererilor de 

rambursare, a rapoartelor de progres care însoţesc 

cererile de rambursare, precum şi a graficului de 

depunere a cererilor de rambursare; 

 Auditul periodic al fluxurilor de numerar şi 

transmiterea Organismului Intermediar a 



previziunilor privind fluxurile financiare pe 

trimestre, pe toată perioada de implementare a 

proiectului; 

 Contactul permanent cu Organismul Intermediar în 

ceea ce priveşte asistenţa financiară; 

 Arhivarea tuturor documentelor financiar contabile 

legate de implementarea proiectului. 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Cunoştiinţe de utilizare a programului SAP 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Cunoştinţe în legătură cu 

domeniul muncii: 

Cunoştinţe despre proceduri de raportare financiară a 

proiectelor. 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 5 ani în domeniul gestiunii financiare a proiectelor 

finanţate de la UE. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare în domeniul Finanţelor/Bănci/ 

Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


