Atribuţiile postului:
• Efectueaza operatiuni de încasari si plati în numerar
• Evidentierea incasarilor si platilorilor in numerar prin Registrul de Casa, care se
intocmeste pe baza documentelor justificative;
• Predarea, catre Compartimentul Buget Financiar Contabil, in cursul aceleeasi zile
sau cel tarziu in cursul zilei urmatoare, a unui duplicat al Registrului de Casa
caruia i se anexeaza toate documentele justificative;
• Depunerea in banca, prin foile de varsamant, a sumelor incasate pe baza
chitantelor, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat,
intocmeste zilnic documentele de casa;
• Ridicarea de numerar din Trezoreria Harlau pe baza carnetului de CEC, intocmit
de catre Serviciul Buget Financiar Contabilitate;
• Asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie;
• Opereaza in programul de contabilitate intrarile, iesirile si transferurile
materialelor cat si ai obiectelor de inventar – contabilitatea sintetică a valorilor
materiale se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice, contabilitatea analitică a
materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric.
• Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor şi
rezolvă corespondenţa repartizată;
• Indosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii;
• Respecta disciplina financiara privind incasarile si plăţile in numerar;
• Colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii
obiectivului general al instituţiei;
• Gestionează documentele din activitatea proprie şi asigură păstrarea şi arhivarea
corespunzătoare;
• Intocmeste lunar şi anual rapoarte de activitate pe care le înaintează şefului
ierarhic superior;
• Indeplineşte orice alte atribuţii din sfera de activitate menţionate în legile din
domeniu în vigoare sau la solicitarea şefului ierarhic superior.
Responsabilităţi:
1. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor ce îi revin prin fişa
postului şi de rezolvarea lucrărilor, la termenele şi la nivelul calitativ prevăzut de
actele normative în vigoare sau de cerinţele specifice oricărei lucrări;
2. anunţă în scris oricare acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp
a sarcinilor de serviciu şi aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior problemele
apărute în desfăşurarea activităţii;
3. răspunde de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial
deţinute sau la care are acces ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
4. răspunde de păstrarea bunurilor şi valorilor, aparţinând instituţiei, primite în
folosinţă sau în administrare;
5. nu părăseşte locul de muncă cu documente de serviciu şi/sau alte bunuri
aparţinând instituţiei, decât în acele situaţii în care scopul este de a îndeplini o
sarcină de serviciu, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi numai cu
aprobarea şefului ierarhic superior;
6. foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în
acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în

atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefii ierarhici;
7. cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului,
securităţii şi sănătăţii muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor sau a altor situaţii de
urgenţă;
8. participă la instruirile programate .şi acţiunile instructiv-educative de securitate
şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor sau a altor situaţii de
urgenţă, organizate la nivelul instituţiei;
9. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea şefului ierarhic superior, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă;
10. se prezintă la controlul medical la data programată conform planificării;
11. respectă programul de lucru, semnează condica de prezenţă, la începerea şi
terminarea programului de lucru, menţionând ora venirii şi ora plecării din
instituţie;
12. nu părăseşte locul de muncă, în timpul programului de lucru, fără a avea
acordul şefului ierarhic superior şi îl anunţă imediat cu privire la situaţiile care
reclamă absenţa de la serviciu, cu prezentarea ulterioră a documentelor
justificative;
13. cunoaşte şi respectă prevederile actelor normative în vigoare aplicabile la
nivelul structurii postului, Regulamentului de organizare şi funcţionare,
Regulamentului intern, codului de conduită a funcţionarilor publici şi a deciziilor
interne cu impact asupra activităţii proprii şi a personalului din subordine;
14. cunoaşte aplicaţiile informatice necesare desfăşurării activităţii, precum şi
modificările ulterioare aduse acestora şi le utilizează în mod corect;
15. respectă sarcinile de serviciu trasate de şeful ierarhic superior.

