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Atribuţii principale ale postului de director, gradul II: 

 

-  Angajează serviciul, prin semnătură, în relaţiile cu terţii; 

-  Întocmeşte organigrama şi statul de funcţii pentru S.P.J.P.P Braşov; 

- Încheie, modifică, suspendă şi după caz desface contractul de muncă al personalului din cadrul 

serviciului; 

-  Asigură conducerea activităţii curente a serviciului; 

-  Semnează toate actele cu caracter de dispoziţie; 

- Asigură controlul de management, în scopul asigurării stabilităţii şi coerenţei funcţionale a instituţiei; 

- Realizează, la un nivel corespunzător de calitate, atribuţiile stabilite în concordanţă cu misiunea 

instituţiei, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; 

- Protejează fondurile publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

- Asigură dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare 

a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare 

publică adecvată prin rapoarte periodice; 

- Asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor 

metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de 

control intern; 

- Asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale controlului intern prin evaluarea sistematică şi menţinerea 

la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau 

operaţiunilor; 

- Asigură cooperarea dintre personalul de conducere şi cel de execuţie, având obligaţia să răspundă în 

orice moment solicitărilor şi să sprijine efectiv controlul intern; 

- Asigură integritatea şi competenţa personalului de conducere şi de execuţie, cunoaşterea şi înţelegerea 

de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern; 

- Stabileşte obiectivele specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, 

rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia; 

-  Supraveghează continuu toate activităţile personalului din subordinea sa şi are obligaţia de a acţiona 

corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în 

efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient; 

- Asigură reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei 

şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a 

documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în 

drept; 

- Asigură înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative; 

- Asigură aprobarea şi efectuarea operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest 

sens; 

- Asigură separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de 

aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredinţate unor persoane diferite; 

-  Asigură o conducere competentă la toate nivelurile; 

- Asigură accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în 

legătură cu utilizarea şi păstrarea lor; 

- Realizează o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii 

şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public;   

 - Întocmeşte împreună cu Contabilul Şef al instituţiei proiectul de venituri şi cheltuieli, pe baza 

fundamentărilor existente şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov; 

- Aprobă, împreună cu Contabilul Şef, documentele privind obligaţiile financiare ale unităţii; 

-  Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a statului de plată şi de achitarea drepturilor 

salariale ale personalului prin card bancar; 

- Urmăreşte circulaţia documentelor de decontare cu trezoreria; 
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- Organizează, împreună cu Contabilul Şef, inventarierea anuală a patrimoniului şi face propuneri pentru 

casări ordonatorului principal de credite 

 conform prevederilor legale; 

- Asigură organizarea şi gestionarea, în mod eficient, a integrităţii întregului patrimoniu aflat în 

administrarea S.P.J.P.P Braşov în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau 

reglementarile interne ale instituţiei;                                                                               

-  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege încredinţate de Consiliul Judeţean Braşov; 

-  Împreună cu persoana desemnată pentru a acorda viza de control financiar preventiv, conform actelor 

normative în vigoare privind finanţele publice locale şi normele metodologice de aplicare, angajează şi 

utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate pentru cheltuieli strict 

legate de activitatea S.P.J.P.P. şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

- Asigură controlul intern managerial al instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 
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