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Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului: Economist specialist 
2. Nivelul postului: de executie 
3. Scopul principal al postului: Efectuarea lucrarilor de  executie 
bugetara, achiziții publice, personal 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2 
1. Studii de specialitate studii superioare – stiințe economice 
2. Perfecţionări (specializări) 
.............................................................……………………………
………. 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) 
Bine..............…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4 de cunoaştere) 
…………………………………………………… 
…....................................…………………………………………………………………………………… 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare  

- abilitati de comunicare scrisa si orala; 
- capacitate de analiza si sinteza; 
- capacitate de lucru in echipa si independent; 
- promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor; 
- grad ridicat de initiativa si creativitate; 
- corectitudine si fidelitate; 
- asumarea responsabilitatii; 
- pastrarea confidentialitatii; 
- preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual; 

6. Cerinţe specifice5 ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………. .................... 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi 
aptitudini manageriale)  NU…. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Atribuţiile postului6: 
 
l.Intocmeste si conduce evidenta si raportarea dosarelor de personal ale 
angajaților pentru activitiatea instituției. 

                                                 
1 Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice şi se va ştampila în mod obligatoriu; 
2 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea 
funcţiei publice corespunzătoare; 
3 dacă este cazul; 
4 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat"; 
5 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; 
6 Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice 
corespunzătoare postului.  
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2.Intocmeste si conduce evidenta Planului Anual al Achizițiilor publice 
ale instituției in exercitiul curent si viitor, a modificarilor 
intervenite in urma rectificarilor bugetare. 
3.Intocmeste si conduce evidenta dosarelor de achiziții publice,  
stabileste  la fiecare angajament, inainte de a fi inanintat pentru 
obtinerea vizei de control fmanciar preventiv, disponibilul fata de 
bugetul aprobat si angajai. 
4.Stabileste pe fiecare ordonantare de plata, inaintea vizarii de 
control financiar preventiv, disponibilul ramas fata de suma angajata si 
aprobata in angajamentul legal. 
5.Prezinta bugetul propriu initial sau rectificat pentru a fi semnat de 
catre șeful serviciului si respectiv ordonatorul principal de credite. 
6.Intocmeste si conduce "fisele pentru cheltuieli bugetare" pe surse de 
fmantare,capitole, subcapitole, articole si aliniate. 
7.Aplica prevederile OMFP nr. 1917/2006 - privind aprobarea normelor 
metodologice de organizare si conducere a contabilităţii institutiilor 
publice si a planului de conturi pentru institutiile publice precum si 
instructiuni de aplicare a acestuia, a prevederilor OMFP nr.616/2006 - 
privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea si modul de 
completare a situaţiilor financiare trimestriale si anuale ale 
institutiilor publice. In acest sens procedează la întocmirea conturilor 
de execuţie bugetară pentru activitatea proprie, in care se prezinta 
toate oparaţiunile efectuate in exerciţiul financiar (trimestru) 
respectiv, incasarile realizate, plăţile efectuate, in str uctura în 
care a fost aporbat bugetul, precum si alte informatii necesare unei 
bune admnistrări a bugetului astfel: a)informaţii care privesc 
veniturile:prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare 
trimestriale/defmitive; 
drepturi constatate, total din care ani precedenti, an curent; 
incasari realizate - stingeri pe alte cai decat incasari; 
drepturi constatate de incasat;  
b) informatii privind cheltuielile: 
credite bugetare initiale, credite bugetare trimestriale/defmitive 
angajamente bugetare; 
angajamente legale; 
angajamente legale de platit; 
cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizari de resurse); 
c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate 
minus plati efectuate) 
Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din 
rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de fmantare bugetara si 
de disponibil, care trebuei sa coreaspunda cu cele din conturile de 
deschise in trezorerie sau la banci dupa caz. De asemenea verifica, 
centralizeaza si intocmeste contul de executie bugetara a intregii 
activitati a unitatii administrativ teritoriala. 
8.Îndosariaza actele care rezulta in urma indeplinirii atributiilor. 
9.1ndeplineste alte sarcini care i se incredinteaza, in limita 
prevederilor legale. 
10.Răspunde de bunurile aflate in inventarul propriu. 
11.Răspunde disciplinar, administrativ, material sau penal, după caz, 
atunci când se face vinovat de încălcarea legislaţiei în vigoare, în 
exercitarea sarcinilor de serviciu. 
12.Participă la întocmirea situațiilor financiare, lunare, trimestriale 
și anuale prezentate ordonatorului terțiar de. 
13. Îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate 
de șeful ierarhic superior și de către Director. 
14. Studiază și pune în aplicare actele normative din domeniul financiar 



contabil, personal și achiziții publice cu implicații în activitatea sa. 
 
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
      a) Relaţii ierarhice: 
      - subordonat faţă de Director, Șef serviciu  
      - superior pentru: nu e cazul 
      b) Relaţii funcţionale: cu conducerea instituţiei si cu personalul 
din cadrul celorlalte compartimente 
      c) Relaţii de control: nu e cazul 
      d) Relaţii de reprezentare: nu e cazul 
2. Sfera relaţională externă: 
      a) cu autorităţi şi instituţii publice:  nu e cazul 
      b) cu organizaţii internaţionale: nu e cazul  
      c) cu persoane juridice private: nu e cazul 
3. Limite de competenţă7 in limita compentenţelor stabilite de șeful 
serviciului 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă  
 

 
Întocmit de8: 
1. Numele şi prenumele  Ștefan Mihai 
2. Funcţia de conducere Șef serviciu 
3. Semnătură 
.................................…………………………………………………………………………. 
4. Data întocmirii  
    
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 
1. Numele şi prenumele  
2. Semnătura 
.................................…………………………………………………………………………. 
3. Data  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
8 Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului; 
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