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  APROBAT, 

 

                MANAGER 

                                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

 

FISA DE POST 

Constituie anexa la contractul individual de munca nr………….. 

 

 

DENUMIREA POSTULUI: ECONOMIST  I  (Cod COR ……………..) 

BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE   

 

NIVELUL POSTULUI:    de executie 

 

NUMELE SI PRENUMELE  

TITULARULUI DE POST:    ……………………… 

 

 

RELATII IERARHICE:    Este subordonat: Managerului si Directorului  

       Financiar-Contabilitate, sefului de birou Financiar-  

       Contabilitate 

Are in subordine: - 

 

RELATII DE COLABORARE: colaboreaza cu celelalte sectii/compartimente sau 

subunitati functionale ale spitalului, in scopul 

realizarii sarcinilor de serviciu . 

 

RELATII DE REPREZENTARE: cu structuri interne si externe ale unitatii sanitare  

 

Scopul postului: Activitate de executie  in activitatea  financiar-contabila ; 

 

ATRIBUTII GENERALE SI SPECIFICE  ( si sarcini aferente): 

Principalele atribuţii ale Economistului sunt următoarele: 

1) participă la inventarierea patrimoniului unitatii in scopul de a determina existenta tuturor 

elementelor cantitativ si valoric, precum si la stabilirea plusurilor si minusurilor de inventar 

in urma verificarii soldurilor scriptice si faptice; 

2) verifica registrul de casa pe coloanele aferente de incasari si plati si semnaleaza ori de cate 

ori sumele inregistrate nu corespund realitatii. 

3) asigura operatiunile specifice angajarii si ordonantarii cheltuielilor de personal in limita 

bugetului aprobat; 

4) centralizeaza trimestrial platile, si preda aceasta centralizare sefului de serviciu, pentru 

intocmirea darii de seama trimestriale, la termenele prevazute; 

5) centralizeaza lunar cheltuielile pe art. si aliniate trimestrial pentru Bilantul Contabil si preda 

aceasta centralizare sefului de serviciu pentru intocmirea darii de seama trimestriale si 

anuale. 

6) stabileste plusurile si minusurile in urma verificarii soldurilor scriptice si faptice si face 

propuneri in functie de rezultatele constatate; 

7) tine evidenta analitica a conturilor pe fise si program informatic urmarind corelatiile dintre 

acestea; 

8) urmareste inregistrarea contractelor si intocmirea angajamentului legal in serviciul Financiar 

contabil; 

9) inregistreaza in contabilitate din punct de vedere al clasificatiei bugetare, creditele bugetare 

angajate, disponibilul de credite, disponibilul de credite ramase de angajat; 

10) opereaza in Forexebug operaţiunile specifice CAB-ULUI; 

11) înlocuieste colegii in lipsa motivata a acestora; 
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12) cunoaşte si respectă documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

13) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

14) îşi insuseste legislatia financiar-contabila in vigoare; 

15) utilizeza mijloacele informatice in realizarea activitatii financiar-contabile; 

16) înlocuieste colegii in lipsa motivata a acestora; 

17) respecta orarul de lucru stabilit (8 ore /zi 7,30-15,30); 

18) respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare; 

19) cunoaşte în mod temeinic actele normative incidente în activitate şi se preocupă în mod 

continuu de îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale; 

20) este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si 

in conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date de seful ierarhic 

superior si de conducerea unitatii; 

21) participa la instruirile specifice de SSM si PSI atunci cand acestea sunt organizate şi 

respecta recomandarile respective şi semneaza de luare la cunostinta; 

22) respectă normele de securitate impuse de către lege sau conducerea Spitalului; 

23) soluţionează problemele ce îi sunt repartizate, în termen legal, si le înaintează conducerii; 

24) menţine aparatura din dotare la standardele unei bune funcţionări; 

25) utilizează cu responsabilitate a aparatura din dotare, fără abuzuri; 

26) anunţă orice defecţiune apărută, serviciului administrativ; 

27) cooperează cu ceilalţi angajaţi ai Spitalului şi colegii din alte instituţii / organizaţii; 

28) participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

29) în domeniul managementului calităţii serviciilor: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calitatii aplicabile 

în activitatea depusă 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 
         Atributii pe linie de managementul calitatii 

1. respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii; 

2. Respecta procedurile operationale ale SMC; 

3. Respecta procedurile caracteristice ale SMC conform fiselor de proces documentate pentru fiecare 

directie/ serviciu / birou / compartiment in parte; 

4. Furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii 

optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calitatii; 

 

 

Atributii privind respectarea normelor de sanatate si securitate in munca,de prevenire si 

stingera a incendiilor: 

 Asigura si verifica conditiile necesare respectarii normelor de sanatate si securitate in munca, de 

prevenire si stingere a incendiilor si a celor privind protectai mediului in zona sa de activitate; 

 participa la instruirea periodica privind sanatatea si securitatea in munca,prevenirea si stingerea 

incendiilor; 

 desfasoara activitatea la locul de munca respectand normele de sanatate si securitate in 

munca,normele PSI, regulile de sanatate si igiena individuala la locul de munca; 

 cunoaste factorii de risc si a bolilor profesionale specifice locului de munca; 

 identifica pericolele care apar la locul de munca si raporteaza aceste pericole persoanei competente 

sa ia masuri ,conform procedurilor specifice locului de munca; 

 acorda primul ajutor rapid si correct in conformitate cu tipul accidentului produs; 

 cunoaste si respecta procedurile de urgenta si de evacuare,atunci cand este nevoie,utilizeaza 

echipamentul de interventie conform normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI; 

 

     

Legat de disciplina muncii, raspunde de: 

 imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; 
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 actualizarea permanenta a informatiilor legislative referitoare la activitatea de achizitii 

publice; 

 pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de unitate; 

 se ingrijeste permanent de integritatea si buna functionare a echipamentelor folosite in cadrul 

activitatii desfasurate; 

 ia toate masurile pentru protejarea elementelor patrimoniale si a informatiilor confidentiale ele 

unitatii,informand conducerea asupra neregulilor constatate si propune metode de corectie; 

 respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; 

 asigurarea  respectarii  normelor de sanatate,securitate in munca si igiena in munca,normelor 

de protectie a mediului inconjurator in zona sa de responsabilitate; 

 utilizarea,pastrarea si intretinerea echipamentelor de protectie si a echipamentelor de 

interventie in caz de urgenta aflate in zona sa de responsabilitate; 

 

Responsabilităţi în domeniul Sistem de Control Intern Managerial  

 PERSONALUL DE EXECUTIE     

 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte; 

 Elaboreaza proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 

dezvoltarii SCIM a nivelul structurii din care fac parte; 

 Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice 

structurii din care fac parte; 

 Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 

specifice. 

 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare; 

 

 

  

 

Criterii de evaluare a performantei profesionale: prevazute in fisa de evaluare a performantelor profesionale 

 

 DIRECTOR FINANCIAR-

CONTABILITATE 

 

TITULAR DE POST 

 

Data   

 

Semnatura 

 

  

 

 

 


