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Dezvoltare locala cu finantare europeana
Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL Drumul Voievozilor-functia
responsabil financiar

Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT FINANCIAR
Denumirea postului:
Responsabil financiar
Descrierea postului:
Planificarea si desfasurarea activitatiilor financiar
contabile a GAL.
Pregatire si experienta:

•

•

•
•

Studii medii/superioare in domeniul economic.
experienţă dovedita in cadrul unui compartiment
financiar –contabil minim 6 luni ,in calitate de
contabil sau economist.

Atributii si responsabilitati:
Deţine responsabilitatea generală asupra tuturor funcţiilor de management
financiar, inclusiv asupra aspectelor privind raportarea financiară, decontările,
stabilirea bugetului, planificarea şi contabilitatea;
- Asigură capacitatea de conducere în ceea ce priveşte proiectarea,
amendarea şi operarea sistemului financiar şi a procedurilor financiarcontabile ale proiectului, inclusiv planul de conturi utilizat şi circuitul
documentelor;
Realizeaza orice atributii stabilite de catre manager prin decizie interna
- Gestionează fluxul financiar al proiectului;
- Asigură/verifică respectarea condiţiilor contractuale, a regulilor de
eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în ceea ce
priveşte cheltuielile ce stau la baza desfăşurării activităţilor din proiect;
- Asigura/ verifica respectarea conditiilor privind desfasurarea achizitiilor
publice;
- Coordonează redactarea rapoartelor financiare;
- Asigura raportarea de monitorizare pentru managerul de proiect;
-Pregatirea documentelor pentru cererile de plata si rambursare;
-Participa la intalnirile lunare ale echipei de management si la intalnirile
trimestriale cu intreaga echipa a proiectului;
- supravegherea si controlul gestiunii financiare – contabile a GAL – ului;
- 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;
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Respectarea calendarului de activitati si a graficului de achizitii publice;
- Raportarea financiara catre reprezentantul administrativ, finantatori si
parteneri; - Managementul financiar al granturilor;
- Elaborarea unui buget anual;
- Relationarea cu angajatii asociei;
- verificare și selecţie proiecte ce se vor implementa
- Activitati zilnice:
- 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 semnat
- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie
- Efectuare plati (casierie)
- Activitati saptamanale:
- Efectuare operatiuni bancare
- Intocmirea rapoartelor financiare catre directorul executiv
- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana
viitoare si discutarea lor cu directorul executiv
Activitati lunare: - Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor
- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii fundatiei
- Analiza liniiilor bugetare
- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect
- Intocmirea raportului financiar lunar
- Prezentarea raportului financiar lunar responsabilului administrativ
Activitati ocazionale:
- Pontajul angajatilor
- Informare angajati si viitori angajati
- Angajare –Intocmire dosar de angajare
- Inchidere Carte de munca
Activitati trimestriale: - 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
Activitati anuale:
- Intocmirea bugetului pe anul care a trecut si a celui estimativ pe anul
care va urma - Instrumente de lucru :
→ Fisa postului
→ Regulamente financiar contabile
→ Proceduri si conditii de finantare
→ Tipizate specifice activitatii de contabilitate
→ Formulare standard de raportare financiara
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PROCEDURA DE SELECTIE IN VEDEREA ANGAJARII
Se va depune la GAL Drumul Voievozilor un dosar de candidatura care cuprinde:
Scrisoare de intentie
CV datat si semnat
Diploma(e) de studii
Certificate si/sau alte documente dovedioare ale experientei
Adeverinta medicala(apt pentru munca)

Dosarele se primesc pana la data de 20.09.2021 ora 18:00, la sediul GAL Drumul
Voievozilor, in intervalul orar 16:00-18:00
Selectarea dosarelor data 24.09.2021
Organizare concurs data 27.09.2021
Organizare interviu data 28.09.2021

Bibliografia se gaseste la sediul GAL, persoana de contact manager proiect-Anton
Nicoleta, tel:0786963124
Prezentul anunt se publica intr-un ziar de circulatie locala, conditiile si detaliile
privind concursul fiind disponibile si afisate la sediul GAL din comuna Rafov,
precum si la sediile primariilor partenere GAL.
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