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Denumire post :   ECONOMIST I A      COR 2631 

 

       

 

 

 

 

 

I. Identificarea postului 

Numele şi prenumele titularului: 

 

Denumirea postului: 

 

Departament / Locaţia / Compania: 

 

Nivel ierarhic : 

 

Numele si prenumele superiorului direct 

 

 

Posturi supervizate şi responsabilităţile acestora: 

Aprobat 

Director 

 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIST IA  BIROU RUNOS-SALARIZARE 

Centrul Regional Transfuzie Sanguină 

IAȘI  
 

execuţie 

 

 
 



Post Responsabilităţi 

Economist 

IA 

 

 

• Calculul drepturilor salariale ale angajatilor CRTS Iasi; 

• verifica si calculeaza pontajele in vederea efectuarii statelor de plata; 

• tine evidenta lunara a orelor suplimentare si a concediilor de odihna efectuate 

de catre salariatii unitatii; 

• intocmeste si verifica centralizatoarele de concedii medicale; 

• completeaza adeverintele de salariat tipizate, cu datele personale si salariul 

fiecarui angajat ce solicita; 

• introducerea datelor de personal in baza de date ale unitatii; 

• tine evidenta dosarelor personale a salariatilor unitatii pentru deducerea 

suplimentara de impozit si introducerea datelor in calculator; 

• arhiveaza statele de functii; 

• completeaza ordonantarile de plata aferente salariilor; 

• comunica cu celelalte compartimente din structura CRTS Iasi, cu personalul 

din cadrul serviciului; 

• este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor 

sarcinilor de serviciu stabilite in fisa postului; 

• sa manifeste disponibilitatea catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de 

serviciu; 

• sa raspunda la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea 

unor sarcini conform fisei postului; 

• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si PSI din obiectivul unde 

isi desfasoara activitatea; 

• angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de 

accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati , in 

conformitate  cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita 

de la angajatorul sau; 

      In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii: 

a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii 

si masurile de aplicare a acestora; 

b) sa aduca la cunostinta imediat conducerii, accidentele de munca suferite de 

propria persoana sau de alti angajati; 



c) sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca; 

d) sa informeze imediat conducerea despre orice deficienta constatata sau 

eveniment petrecut; 

  

II. Descrierea postului 

Misiunea postului 

INDEPLINIREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ACTIVITATII DESFASURAT 

 

Responsabilităţi 

Procentul de timp 

dedicat acestei 

responsabilităţi 

ECHIPAMENTE 

• Răspunde de   buna de funcționare a echipamentelor din dotare 

• Lucreaza si raspunde de programul de salarii; 

 

 

PROGRAMUL DE LUCRU ŞI DISCIPLINA 

• Program de lucru de 8ore/zi; 

• Concediul de odihna in functie de vechimea in munca. 

• Se prezintă la serviciu in deplina capacitate psihică si fizică 

• Este interzisa prezenta la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sau 

sub influenta substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte 

similare acestora 

• Este interzis consumul de bauturi alcoolice, a substantelor stupefiante ori 

a medicamentelor cu efecte similare acestora in timpul programului de 

lucru, acest fapt fiind considerat abatere disciplinara grava; 

• Refuzul, împotrivirea sau sustragerea, salariatului  de a se supune 

controlului inopinat efectuat de conducerea CRTS, sau a altor oragnsime 

de control (Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii) de a se 

supune testarii aerului expirat si/sau a recoltarii probelor biologice in 

vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante 

stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se considera 

abatere disciplinara grav 

• Respectă programul de lucru,  planificarea concediilor de odihna; 

• Este obligat să respecte integral timpul de lucru conform programului 

stabilit de instituţie;  

 



• Aduce la cunoştinţa sefului direct ierarhic indisponibilitatea pe o 

perioadă anume, cu minim 24 de ore înainte (excepţiile fac situaţiile 

deosebite, cum ar fi deces in familie, îmbolnăviri); 

• Execută orice alte sarcini/dispoziţii pe care i le trasează Conducerea 

unităţii in acel moment si manifestă disponibilitate pentru orice problemă 

a instituţiei. 

• Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, de încălcarea sau 

neaducerea la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu specificate 

• Este obligat să respecte măsurile de securitate si sănătate a muncii in 

unitate 

• Răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa 

• Respectă R.I. şi R.O.F. al unitătii. 

 

 

LOCUL DE MUNCĂ 

 

• Locul de muncă este biroul afectat desfasurarii activitatilor RUNOS sau 

orice alt spațiu din cadrul institutiei pus la dispoziție de către angajator 

salariatului 

• Este interzis fumatul in birou conform legislatiei Ministerului Sanatatii. 

• Este obligat să păstreze secretul profesional, cu excepţia cazurilor 

prevăzute in mod expres de lege; 

• Respectă confidenţialitatea asupra aspectelor legate de locul de muncă, 

indiferent de natura acestora, iar in cazul părăsirii serviciului prin 

desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

 

 

FINALE 

 

• Participă obligatoriu la cursurile de formare profesională.  

• are obligatia de a pastra secretul de serviciu, respectand confidentialitatea 

tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, 

iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, 

detasare, sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de 

munca este atacabila din punct de vedere juridic 

 

• Va reprezenta unitatea in mod corespunzator, sub toate aspectele, cu 

ocazia deplasarii in interes de serviciu 

• Cunoaşte şi respectă: 

• Legislația specifică postului 

 

 

 

 



LUCRĂRI / DOCUMENTE 

• State de plata 

• dari de seama; 

• situatii catre MS,INHT, DSP, CAS, ITM, OAMMR filiala Iasi, Colegiul 

Medicilor, etc. 

• situații cu salariile personalului; 

• statul de funcții; 

• adeverinte medicale; 

• adeverinte de venit. 

Sarcinile de serviciu prevazute in Fisa Postului se pot modifica in 

functie de actele normative nou apărute. Modificarile ulterioare vor fi aduse 

la cunostiinţa personalului angajat. Nerespectarea sarcinilor din Fisa de Post 

pot aduce sancţiuni administrative si disciplinare, inclusiv desfacerea 

contractului de munca. 

 

  

 

IV. Contextul particular al postului 

TRĂSĂTURI PERSONALE SPECIFICE POSTULUI: 

         

         Abilităti, calităti si aptitudini speciale: 

1. Calităţi de organizare a activităţii 

2. Capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului 

3. Dorinţa de autoperfecţionare 

4. Abilităţi de comunicare si colaborare 

5. Receptivitate la informaţii 

6. Abilitate in apreciere 

7. Persoană onestă şi respectuoasă  

8. Rezistenţă la stres şi muncă susţinută 

9. Abilitatea de a lucra cu date şi informaţii confidenţiale ; 

 

 

 

 

V. Relaţii 

Relaţii funcţionale: 

• colaborare :  

• celelalte compartimente din CRTS Iasi  



• ierarhice:director, comitetului director; 

• de reprezentare : a CRTS Iasi si a conducerii acestuia  in afara programului de lucru 

administrativ, in relatie cu  cu oragenele ierarhic superioare (INHT, Directia de Sănătate 

Publica, Ministerul Sănătății; 

Relaţii externe: 

Colaborare  

• toți salariatii CRTS Iasi; 

• ITM, Casa Judeteana de Pensii Iasi, Colegiul Medicilor, OAMMR filiala Iasi. 

 

VI. Grad de autonomie 

Autoritate asupra altor posturi 

Postul este la nivel de colaborare si consultanta cu compartimentele din cadrul CRTS  Iasi.  

 

Delegare 

Poate fi înlocuit de către alt coleg din  compartiment contabilitate 

 

VII. Standarde de performanţă şi perioada în care se realizează evaluarea performanţelor 

Standarde 

Rezultatele obtinute 

a) gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului; 

b) promptitudine si operativitate 

c) calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate. 

 

Asumarea responsabilitatilor 

receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate,disciplina; 

intensitatea implicarii in realizarea atribuţiilor de serviciu, utilizarea echipamentului din dotare, 

utilizarea calculatorului, casutei postale, Office;  

 

Adecvarea la complexitatea muncii 

a) executarea de lucrări complexe 

 



Iniţiativă si creativitate 

a) propuneri de soluţii noi, motivarea acestora si evaluarea consecinţelor 

b) propuneri schimbări, motivarea acestora si evaluarea consecinţelor 

 

Gradul de respectare a normelor de disciplină şi etice în îndeplinirea atribuţiilor 

Evaluarea se face anual 

 

VIII. Specificaţiile postului 

Nivel de studii 

 

Cunoştinţe specifice / Calificăr 

 

Experienţa profesională 

Competenţe 

Abilităţi PC 

Angajatul cunoaşte şi respectă sistemul managementului calităţii. 

 

 

Studii : facultate de economie, licentiat 

 
Operarea în aplicațiile specifice  
 
 
 
 
 

 
 

Economist cu experienta  de minimum 6 ani an în activitate  


