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Anexa 1 – Fişa postului REFERENT 

 

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

Compartimentul: Biroul Financiar - Contabil 

Denumirea postului: referent 

Titularul postului: - 

Cod C.O.R.: 331309 

Gradul profesional al ocupantului postului: M IA 

Nivelul postului: de execuţie 

Titulatura postului imediat superior: contabil şef 

 

Descrierea sumară a postului:  

- gestionarea primară a actelor contabile; 

 

Atribuţii şi responsabilităţi: 

a) În domeniul financiar-contabil 

1. Operează îndeplinirea sarcinilor de contabilitate primară ce îi revin (gestiune; mijloace fixe; 

altele specifice) în programul informatizat Indeco Soft;  

2. Are în gestiune magazia de mărfuri şi, respectiv, magazia de materiale consumabile; 

3. Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor de magazie (intrări, ieşiri, stocuri) şi a fişelor analitice; 

4. Asigură evidenţa mijloacelor fixe şi întocmeşte amortizarea lunară a acestora precum şi balanţa 

privind amortizarea mijloacelor fixe; 

5. Întocmeşte fişele mijloacelor fixe; 

6. Efectuează controlul de gestiuni la casierii, magazie, stand; 

7. Întocmeşte balanţe de verificare a valorilor materiale; 

8. Face parte din comisii de inventariere la gestiunile mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, 

mărfurilor şi altor valori; 

9. Depune la bancă documentele de decontare; 

10. Ridică extrasele, verifică sumele decontate cu anexele justificative; 
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11. Asigură circulaţia documentelor financiare, contabile şi de buget între instituţie şi forurile 

superioare – Consiliul Judeţean Maramureş, respectiv cu celelalte instituţii cu care, potrivit 

legislaţiei, muzeul are relaţii şi raporturi financiar-contabile şi fiscale (ANAF, Casa Judeţeană 

de Pensii, Oficiul pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, 

Trezoreria Baia Mare, băncile colaboratoare şi altele asemenea; 

12. Ţine evidenţa publicaţiilor şi produselor date în custodie altor persoane juridice în vederea 

comercializării; 

13. Întocmeşte recepţiile şi bonurile de consum pentru toate materialele cumpărate ce intră în 

magazia instituţiei şi le predă la biroul Financiar - Contabil; 

 

b) În domeniul activităţilor cu publicul 

14. Lunar, conform programării centralizate, îndeplineşte atribuţiile de supraveghere a publicului în 

expoziţiile permanentă şi temporară, cel puţin o săptămână; 

15. În zilele de sâmbătă şi duminică ale săptămânii de serviciu îndeplineşte şi sarcinile de vânzare a 

biletelor şi/sau mărfurilor aflate la standul muzeului; 

 

c) Generale 

16. Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine 

Interioară şi Codul Etic al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»; 

17. Cunoaşte şi respectă normele P.S.I. şi Protecţia Muncii; 

18. Manifestă confidenţialitate şi fidelitate faţă de instituţie; 

19. Îndeplineşte sarcinile de responsabil cu magazia instituţiei; 

 

Program de lucru:  

  8 ore/zi, 40 ore/săptămână 

 

Condiţii specifice de muncă: muncă în birou, în magazie. 

 

 

Rednic Adriana 

Contabil şef 

 

 


