
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI          APROB, 

Direcția Economie și Finanțe        PRESEDINTE, 

Compartimentul analiză, sinteză              COSTEL FOTEA 

şi derulare programe comunitare        

 

 

FIȘA POSTULUI 

Nr._____ 

 

Informații generale privind postul: 

1.Denumirea postului: consilier, clasa 1, grad superior 

2.Nivelul postului: de execuție 

3.Scopul principal al postului: realizarea lucrărilor specifice compartimentului analiză, 

sinteză şi derulare programe comunitare, conform atribuțiilor din Regulamentul de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați  

Condiții specifice privind ocuparea postului: 

1.Studii de specialitate: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; 

2.Perfecționări (specializări); 

3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -nivel mediu; 

4.Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): nu e cazul; 

5.Abilități,calități și aptitudini necesare: responsabilitate, comunicare, operativitate, 

capacitatea de a analiza un volum mare de informații, capacitatea de a organiza 

eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea optimă a sarcinilor de serviciu; capacitatea 

de a lucra în echipă. 

6.Cerințe specifice: 

7.Competența managerială: nu este cazul. 

 

Atribuțiile postului: 

1. Întocmește la termen referatele de necesitate, în vederea declanșării procedurilor 

de achiziție pentru derularea Programului pentru școli a României – Programului de 

încurajare a consumului de fructe și legume și măsurile adiacente, stabilind cantitățile 

de produse precum și sumele necesare conform prevederilor legale astfel încât să se 

obțină ajutoarele financiare din partea Uniunii Europene; 

2. Răspunde de întocmirea lunară a situației privind derularea Programului pentru 

școli a României – programului de încurajare a consumului de fructe și legume și 

măsurile adiacente, prin efectuarea punctajului între furnizori și beneficiari în vederea 

decontării produselor livrate în școlile din județul Galați; 



3. Certifică facturile rezultate în cursul derulării Programului pentru școli a României - 

Programului de încurajare a consumului de fructe și legume și măsurile adiacente;  

4. Răspunde de elaborarea corectă și la termenele stabilite a documentației privind 

acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea fructelor în vederea aprobării cererii 

de ajutor comunitar de către APIA (întocmirea cererii pentru aprobarea solicitantului 

de ajutor comunitar, solicitarea și verificarea anexei privind evidența produselor 

distribuite în instituțiile școlare și întocmirea desfășurătorului cu instituțiile școlare 

beneficiare, întocmirea cererii de plată a ajutorului comunitar, întocmirea situațiilor 

necesare efectuării inspecției de către APIA, etc); 

5. Întocmește cererea de plată privind implementarea măsurilor adiacente distribuției 

de fructe și legume în cadrul programului pentru școli a României – Programului de 

încurajare a consumului de fructe și legume și măsurile adiacente; 

6. Asigurarea executării lucrărilor necesare pentru supravegherea și stabilirea unor 

prețuri și tarife (fundamentări și întocmire proiecte hotărâri Consiliul Județean); 

7. Urmărirea execuției bugetare, informarea periodică a conducerii, propunerea 

măsurilor pentru derularea corespunzătoare a exercițiului bugetar, întocmirea 

documentelor pentru respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la execuția 

bugetară; 

8. Efectuarea monitorizării și controlul distribuției fructelor proaspete în școli în 

fiecare săptămână a anului școlar (verificarea săptămânală a minim 5 unități de 

învățământ din municipiul Galați și din comunele județului Galați în care se 

desfășoară Programul de încurajare a consumului de mere în școli și întocmirea în 

fiecare zi de luni a săptămânii a unui raport în care va consemna situația faptică); 

9. Intocmește anual raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor 

Președintelui Consiliului Județean  Galați și a Hotărârilor Consiliului Județean Galați. 

10. Rezolvă sesizări și reclamații în termenul legal precum și note de colaborare cu 

celelalte direcții. 

11. Realizează alte lucrări și îndeplinește alte sarcini stabilite prin acte normative și 

administrative, sau dispuse de conducerea Consiliului Județean Galați, în limitele 

legii. 

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului: 

1. Denumire: consilier 

2. Clasa: I 

3. Gradul profesional: superior 

4. Vechimea în specialitate necesară: 7 ani 

 

Sfera relațională a titularului postului: 

1.Sfera relațională internă: 



a) Relații ierarhice: 

 -subordonat: față de directorul executiv al Direcției Economie și Finanțe 

 -superior pentru: nu este cazul 

b) Relații funcționale: cu toate compartimentele din cadrul Consiliului Județean 

Galați 

c) Relații de control: - 

d) Relații de reprezentare: - dacă este cazul. 
 

2. Sfera relațională externă: 

 a) cu autorități și instituții publice: DGFP Galați, instituțiile publice aflate în evidența 

contabilă a compartimentului. 

 b) cu organizații internaționale: -  

 c) cu persoane juridice private: -  

3. Limite de competență – realizează atribuțiile pe care le primește de la șeful 

ierarhic,în limitele reglementărilor legale în vigoare. 

4. Delegarea de atribuții: - 

Întocmit de : 

1. Numele și prenumele:  

2.Funcția publică de conducere: Director executiv 

3. Semnătura:_____________ 

4. Data întocmirii : ______________ 

Luat la cunoștință de către ocupantul postului: 

1.Numele și prenumele: 

2. Semnătura :___________ 

3. Data :________________ 

 
 


