
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Nr. __________ / ____________

FIŞA POSTULUI NR. __________
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 
Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul: BIROUL FINANCIAR
Titularul postului:
Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR
Gradul professional al 
ocupantului postului

ADMINISTRATOR FINANCIAR I S

Nivelul postului: DE EXECUTIE  

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea

Realizarea in intregime a sarcinilor prevazute in fisa postului, in vederea 
bunei desfasurari a activitatii biroului;
Urmarirea si implicarea in buna derulare a operatiunilor privind evidenta 
analitica a  burselor pe surse de finantare, transport studenti,operatiuni 
bancare , devize editura, ordine de plata furnizori si salarii, ridicarile de 
numerar in lei,
 plata in termen a burselor pe toate sursele de finantare,transport studenti 
verificarea intre balanta analitica si sintetic la  burse si transport studenti.

b) calitatea

Desfasurarea activitatilor fara disfunctionalitati sau erori;
Acuratetea documentelor, actelor, materialelor realizate;
Gradul de multumire al beneficiarilor serviciilor oferite
Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale biroului 
financiar.

c) costurile

Incadrarea in sumele alocate platilor conform repartizarii transmise de 
conducerea universitatii
Urmarirea utilizarii rationale a resurselor financiare alocate activitatii
financiare in momentul efectuarii platilor.

d) timpul

Utilizarea eficienta a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru
numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu
Realizarea  sarcinilor de serviciu in timp util, real si oportun pentru buna  
desfasurare a activitatii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din parte 
beneficiarilor serviciilor oferite

e) utilizarea resurselor

Cunostinte utilizare PC , programele  informatice de evidenta analitica burse 
si transport studenti.
Cunostinte utilizare copiator, fax, scaner

f) modul de realizare Integrare rapida in colectiv, organizare munca in echipa ;
Relatii ierarhice : subordonat sef birou financiar,contabil sef si conducerii 
Universitatii 
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Relatii functionale : cu serviciul contabilitate invatamant, secretariatele 
facultatilor.
Relatii de colaborare : cu toate facultatile , compartimentele universitatii si 
cu studentii

III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

1.  Pregătirea de bază : studii superioare economice
2. Pregătirea de specialitate  : economica

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului 6 ani_____________
_________________________________________________________________________________

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :   complexitatea postului -diversitatea operatiunilor, 
efort intelectual, aptitudini deosebite. 
_____________________________________________________________________________
___

4. Responsabilitatea implicată de post : materiala, morala, in cursul prelucrarii actelor primare 
semnaleaza sefului ierarhic deficientele constatate

_________________________________________________________________________________
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) : solicitare din partea structurilor interne, a 

structurilor externe si solicitare din partea subiectilor  serviciilor oferite
_________________________________________________________________________________

6. Alte criterii 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

Conform anexei 
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UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI
BIROUL FINANCIAR
ANEXA LA FISA POSTULUI 
ADMINISTRATOR FINANCIAR  (ECONOMIST I S)

In cadrul competentelor si atributiilor de serviciu efectueaza urmatoarele lucrari:
1.Tine evidenta analitica a obligatiilor de plata pentru toate tipurile de burse si pentru toate tipurile de 
finantare, transport studenti si intocmeste balanta lunara.
2.Inregistreaza lunar in programul informatic de evidenta analitica a burselor si transport pe baza adreselor 
sau proceselor verbale trimise de secretariatele facultatilor conform Procedurilor Operationale aprobate de 
conducerea universitatii “Dunarea de Jos” Galati si Normelor Interne de calcul al burselor, precum si 
documentele justificative pentru plata burse doctoranzi si postdoctorale conform contractelor de finantare.

3.Creeaza creditul lunar pentru fiecare student/doctorand in parte si pe facultati, precum si 
recapitulatiile pe surse de finantare.

4.Inregistreaza in sistemul informatic si intretine pe fiecare beneficiar in parte, contul de card si banca 
unde i se vireaza sumele cuvenite pentru  burse si transport studenti.

5.Intocmeste statele de plata la burse pe toate sursele de finantare si pe fiecare tip de bursa , 
recapitulatiile pe bancile comerciale si apoi ordinele de plata pentru transferul din Trezorerie in conturile colectoare 
din bancile comerciale.

6. Intocmeste statele de plata la transport studenti pe baza cererilor si centralizatorul transmis si 
aprobat de secretariatele facultatilor , recapitulatiile pe bancile comerciale si apoi ordinele de plata pentru transferul 
din Trezorerie in conturile colectoare din bancile comerciale.Calculează pentru fiecare cerere cât I se cuvine 
studentului la decontare.

7.Intocmeste Ordonantarea la Plata a burselor si transport studenti ,pe fiecare sursa de finantare in 
parte.La Ordonantarea la Plata pentru doctoranzi ,unde plata se face in baza Raportului de activitate, se vor atasa si 
Rapoartele in original.

8.Intocmeste fisierul pentru alimentare carduri studenti/doctoranzi  pe care le depune la fiecare banca 
comerciala de unde obtine pe fiecare stat de plata viza si stampila de confirmare.Ulterior Statele de plata originale 
vizate si semnate se ataseaza la OP-urile care pleaca cu Extrasul bancar la Contabilitate, in Dosarul Biroului 
financiar se pastreaza copiile statelor de plata. La statele de plata  a transportului studenti se ataseaza si 
documentele justificative , respectiv cererile cu biletele si centralizatorul intocmit de secretariat, dar acestea raman 
originalele in Biroul Financiar care se arhiveaza.

9.La sfarsitul lunii intocmeste balanta analitica la burse, pe fiecare sursa in parte si transport studenti, 
precum si  notele contabile pentru inregistrarea creditului, pe care le inainteaza pe baza de adresa scrisa la Birourile 
de  Contabilitate .

10.Lunar va intocmi punctajul cu Birourile Contabilitate Invatamant si Cercetare intre sintetic si 
analitic pentru  burse si transport studenti, in fiecare dosar de inchidere luna va avea si Fisa sintetica cu viza 
contabilitatii.

11.Raspunde de analiza balantei analitice la  activitatea de burse de toate tipurile si transport, verifica 
documentele justificative de la burse si transport studenti venite de la secretariatele facultatilor, secretariat doctorat, 
directori de proiecte etc. Poarta corespondenta cu secretariatele facultatilor,  pentru rezolvarea soldurilor din 
balanta, respectiv anunta studentii care nu si-au depus actele pentru virarea sumelor cuvenite pe card.

In cazul soldurilor “in rosu “ va colabora cu Biroul juridic pana la lichidarea lor completa, conform 
Procedurii Operationale  de acordare a burselor .

12.Lunar intocmeste dosarul cu toata inchiderea de luna la burse, pe fiecare sursa in parte si transport 
studenti , cu punctajul efectuat  cu birourile contabilitate invatamant,cercetare pe care il preda sefului de birou .

13.Intocmeste propunerea, angajamentul  si ordonantarea la plata a statelor de plata intocmite  pentru 
activitatile enumerate mai sus.

14.Verifica deconturile de deplasari din sursa de finantare 5047-transport studenti si stabileste sumele 
de primit sau de restituit.
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15.In conformitate cu Decretul 209/1976 privind operatiunile de casa, va urmari avansurile acordate si 
calculeaza majorarile de intarzierile daca justificarea nu se face in termen.

16.Raspunde de rezolvarea corecta si in termen a cererilor studentilor/doctoranzilor privind bursele si 
transport studenti, dupa ce au aprobarea secretariatelor, decan, rector.

17. In perioadele de varf , indeplineste si sarcina de casier , transmisa cu nota de serviciu din 
17.09.2008 si a instructajului efectuat.

18. Intocmeşte evidenţa analitică a taxelor în valuta plătite de studentii straini inscrisi pe locuri pe cont 
propriu valutar.Lunar întocmeste balanţa analitica a taxelor de studii platite în contul valutar din 
BCR,urmăreste debitorii şi face propuneri de exmatriculare pentru cei care nu si-au platit taxa. 
 

21.Verifica  Devizele lucrarilor de tiparire intocmite de sef birou  Editura Universitatii pe baza Fisei de 
consum intocmita de GUP.

22.Va aduce la cunostinta in scris sefului ierarhic superior -sef birou finaciar  deficientele constatate cu ocazia 
prelucrarii si inregistrarii documentelor financiar-contabile.
23.In lipsa sefului de birou preia sarcinile acestuia privind controlul salariilor,centralizare salarii, ordine de 
plata  si alimentarea pe card a salariilor.

Respecta programul de munca, foloseste integral si cu eficienta timpul de lucru.Respecta ordinea si 
disciplina la locul de munca in institutie.

In situatii deosebite determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a institutiei are obligatia de 
a participa la executarea altor sarcini de serviciu.
Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor, de respectarea legalitatii si de exactitatea datelor 
furnizate.

Raspunde de securitatea documentelor si evidentelor, pastrarea secretului, asigurarea disciplinei 
financiare si pastrarea integritatii avutului institutiei .

Raspunde de arhivarea conform normelor legale a documentelor justificative ce stau la baza 
inregistrarilor in contabilitatea analitica a creditorilor din burse si treansport studenti,state de plata,  si 
pastrarea  in conditii optime a arhivei curente pana la predarea ei in arhiva institutiei .

Norme etice obligatorii corespunzatoare ocupantului postului:
1.Va servi cu responsabilitate interesele Universitatii “Dunarea de Jos “ din Galati.
Responsabilitatea reprezinta obligatia de a indeplini sarcinile si de a se inscrie in limitele ariei de 

competenta .Competenta constituie capacitatea de a lua decizii , in limite definite , pentru realizarea 
activitatilor specifice postului.

2.Va fi ghidat in toate activitatile de adevar ,dreptate si acuratete.
3.In exercitarea atributiilor va aborda un comportament care sa exercite o influenta pozitiva asupra 

colaboratorilor.
4.Va acorda aceeasi consideratie drepturilor si intereselor celorlalti, ca si cerintelor personale.
5. Va mentine o atitudine echilibrata si va lua in considerare ideile si opiniile altora.
6.Va informa pe cei interesati asupra modului de lucru din sfera sa de activitate.
7.Va folosi metode autorizate si recunoscute pentru cresterea eficientei si rationalizarea resurselor.
8.Va respecta competenta profesionala a colegilor si va colabora impreuna cu acestia pentru a sustine 

si promova obiectivele si misiunea Biroului Financiar , respectiv ale Universitatii.

                          RECTOR,                                                          DIRECTOR  GENERAL    INVESTIŢII 
        Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN                       RESURSE UMANE
                                                                                                    Ing. Cezar Ionuţ BICHESCU

            
                                                         
     DIRECTOR EC
     Ec Doina BERIGIC
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Am luat la cunostinta,
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