Aprobat,
Manager
Consiliul Local CimPeni
Spitalul Orasenesc CimPeni
Denumirea postului REFERENT debutant
ldentificarea Postului
1. Numele si prenumele titularului:
2, Denumirea postului: REFERENT debutant
3. Departamentul: Administrativ
4. Nivelul postului: executie
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Descrierea postului

. Scopul general al postului: Efectuarea de operatiuni in administrativ.
2 Obiectivele Postului:
3 Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:
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Raspunde si intocmeste lunar Foile zilnice de parcurs si a centralizatoarelor;
Raspunde de ridicarea periodica a extraselor de cont de la Trezorerie;
Raspunde de transmiterea ordinelor de platd de plata si alte documente oficiale la trezorerie sau
la alte institutii;
Raspunde de evidenta imprimatelor cu regim special din contabilitate (foi de parcurs) verificand
cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar;
Raspunde de verificarea, evidenta si calculul Ordinelor de deplasare, elaborarea statului de plata;
lndosariaza documentele cu care lucreaza si supervizeaza arhivarea lor;
Participa la inventarierea anuala;
Gestioneaza timbrele postale si se ocupa de corespondenta postala;
Participa la receptia marfurilor;
Executa si alte sarcini dispuse pe cale ierarhica;

4. Descrierea responsabilitatilor postului

5
6

a. Privind relatiile interpersonale/comunicarea
* Participa la mentinerea unor relatii bune in cadrul departamentului unde isi desfasoara
activitatea;
n Practica respectul reciproc si colaborarea in interiorul departamentului si in raporturile cu
alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara institutiei;
b. Fata de echiPamentul din dotare:
* Ulilizeaza cu maxima responsabilitate si prudenta aparatura aflata in dotare;
* Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in
f unctionarea aParaturii.
c. ln raport cu obiectivele postului:
.i. Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare si patrimoniale alocate
pentru realizarea obiectivelor stabilite;
* Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d. Privind securitatea si sanatatea muncii:
* Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PCI'
e. Privind regulamentele/procedurile de lucru:
Respecta si aplica Regulamentul lntern;
':'
.i Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
Conditiile de lucru ale Postului
a. Programul de lucru: 8 ore si suplimentar cand este nevoie si se dispune
Gradulde autonomie
a. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate):
. lnlocuieste pe
o Este inlocuit de catre

Specificatia postului
1. Nivelul de studii: Studii Medii
2. Calificarile/specializarile necesare: Operare Windows
3 Competenteie postului: abilitati pentru lucru in echipa, corectitudine si flexibilitate, rezistenta la efort si
stres, preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional individual.
Data,

Numele si semnatura sefului ierarhic,

Am luat la cunostinta, sunt de acord si ma oblig sa respect cele
de mai sus,
Numele si semnatura titularului, postului,

