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BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ 

1. Constituția României - Drepturile şi libertățile fundamentale; 

- Administrația publică locală. 

2. Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ 

- Statutul funcționarilor publici; 

- Administrația publică locală a 

municipiului Bucureşti. 

3.  

Ordonanța nr. 137 din 2000 privind prevenirea şi 

sancționarea tuturor formelor de discriminare 

- Hărţuirea morală la locul de muncă; 

- Măsuri de eliminare a formelor de 

discriminare; 

- Egalitatea în materie de angajare şi 

profesie. 

4.  

Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse 

şi de tratament între femei şi bărbați 

- Principiile aplicabile în domeniul 

egalității de șanse şi de tratament între 

femei şi bărbați; 

- Egalitatea de șanse şi de tratament între 

femei şi bărbați în domeniul muncii. 

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 

Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008 

 

-Cunoașterea reglementărilor legale 

privind Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 

18.06.2008 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

 

-Cunoașterea reglementărilor legale 

privind Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

7. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind 

angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

agenților economici, autorităților sau instituțiilor 

publice. 

 

-Cunoașterea reglementărilor legale 

privind Legea nr. 22 din 18 noiembrie 

1969 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanții şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților 

economici, autorităților sau instituțiilor 

publice. 

 

 

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea 

susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



  

 

 

ATRIBUŢII 

pentru ocuparea funcției publice contractuale vacante de casier - 

Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția Generală Economică 

 

 

1. Respectă Regulamentul Operatiunilor de Casa și disciplina operațiunilor cu numerar; 

2. Răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți 

prin casierie; 

3. Întocmește corect și la zi chitanțele si dispozitiile pentru sumele încasate; 

4. Eliberează numerar din casierie numai pe baza dispoziției de plată; 

5. Efectuează încasările în numerar, având obligația de depunere la Trezoreria Sector 5 conform 

prevederilor legale; 

6. Respectă plafonul de casă, plafonul de plăți/zi și încasarea maximă/client/zi, conform legislației 

în vigoare; 

7. Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 

8. Are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control 

a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice 

solicitate pe care le deține; 

9. Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat la trezoreria statului – in cel mult 4 

zile lucratoare; 

10. Întocmește situațiile centralizatoare; 

11. Asigură și răspunde de modul cum se desfășoară activitatea, în condiții de siguranță și 

corectitudine stabilite prin legislația specifică operațiunilor cu numerar; 

12. Răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legătură cu 

munca a cauzat pagube materiale unității; 

13. Îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale 

primarului sau primite de șefii ierarhici; 

14. Respectă, în condițiile legii, normele de tehnică a securității muncii și de prevenire și stingere 

a incendiilor la locul de muncă; 

15. Anunță imediat conducerea instituției asupra oricărui accident de muncă sau îmbolnăvire 

profesională suferite de către angajați, despre care a luat la cunoștință; 

16. Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de muncă, 

conform legii; 

17. Are obligaţia respectării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate 

al primarului, a regulamentului de ordine interioară și a procedurilor interne ale instituției; 

18. Intocmeste fila de Cec, intocmeste registrul de casa si foile de varsamant; 

19. Duce la îndeplinire și alte sarcini trasate se șeful ierarhic superior; 

20. urmareste circuitul documentelor de incasari si plati in numerar in scopul asigurarii integritatii 

acestora 

21. urmareste circuitul documentelor de incasari si plati in numerar in scopul asigurarii integritatii 

acestora 

22. verifica daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza de control financiar 

preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor 

inscrise in documente si daca toate actele cerute de formular sunt completate; 

 

 

 



  

 

Asigură protecția datelor cu caracter personal la care are acces sau pe care le prelucrează în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, având următoarele 

responsabilități: 

a) să respecte cele 6 principii stabilite de art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679:  

 prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă în mod legal, echitabil și transparent;  

 să colecteze datele cu caracter personal numai în scopuri bine determinate, explicite și 

legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri; 

 datele cu caracter personal colectate să fie cele mai relevante și strict limitate la ceea ce este 

absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate; 

 datele cu caracter personal să fie valide (corecte, exacte și actuale); 

 datele cu caracter personal să fie păstrate/stocate într-o formă care să permită identificarea 

persoanelor vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt procesate 

acestea; 

 datele cu caracter personal să fie procesate în cele mai proprii condiții de siguranță, care să 

includă ”protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare”; 

b) să respecte politicile și procedurile privind protecția datelor cu caracter personal adoptate și 

implementate în cadrul instituției; 

c) să colaboreze cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal pentru a realiza 

cartografierea/inventarierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în 

cadrul compartimentului din care face parte; 

d) să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal 

pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

e) să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor 

personale disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

f) să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea 

atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ceea ce privește conservarea suporturilor, cât și în 

ceea ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru; 

g) să nu divulge nimănui și să nu permită nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de 

acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu; 

h) să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, 

eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se 

regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

i) să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

j) să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 

sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara instituției, 

inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt 

mijloc tehnic; 

k) să informeze de îndată responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul instituției în 

legătură cu riscurile identificate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și 

cu incidentele de securitate constatate. 

 

 

 

 

 

  


