
 Atribuţiile postului  IdPost 387667, consilier clasa I grad profesional superior din cadrul 
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal: 
 
1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal în ceea ce 

priveşte numărul de posturi pe structura CAS; 
2. Urmareste încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune bugetara din bugetul de 

venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat plata sa fie cea corecta si sa corespunda naturii 
cheltuielilor respective;  

3. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de 
stat; 

4. Asigură întocmirea, verificarea şi centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la CAS 
precum şi înaintarea acesteia în termen la CNAS; 

5. Asigura  acordarea drepturilor de salarizare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, 
stabilind salariile de baza si celelalte drepturi de salarizare potrivit legii ; 

6. Verifica pontajele cu documentele justificative din cursul lunii; 

7. Gestioneaza si verifica corectitudinea intocmirii Certificatelor medicale ale angajatilor; 

8. Calculeaza si plateste concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care 
au dreptul angajatii institutiei. 

9. Asigură lunar, comunicarea la trezorerie a ordinelor de plată a salariilor si contributiilor; 
10. Ţine evidenţa salariilor şi reţinerilor din salarii, pe care le virează pe destinaţiile respective ,  
11.  Ţine legătura cu instituţiile bancare unde salariaţii au conturi deschise în vederea virării salariilor; 
12. Raspunde de intocmirea statelor de plata pentru personalul casei de asigurari asigurari de sanatate, 

membrii CA, pe baza actelor justificative, in conformitate cu actele normative in vigoare; verifica 
si aplica sigiliul cu sintagma “Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” in vederea 
lichidarii angajamentelor bugetare in cadrul Compartimentului RUSEP; 

13. Intocmeste fluturasii de salarii; 
14. Intocmeste  si depune Declaratia 112 privind obligatiile de plata, a contributiilor sociale, impozitul 

de venit si evidenta nominala a persoanelor, in conformitate cu prevederile legale; 
15. Intocmeste angajamentele legale si ordonantarile la plata; 
16. Intocmeste si depune lunar  Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat; 
17. Intocmeste si depune  Declaratia L153 -  formular aferent procedurii de transmitere a datelor 

privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice conform Ordinului MMJS 
nr. 2169/2018; 

18. Urmareste si asigura acordarea pentru salariatii unitatii a urmatoarelor drepturi: premiilor, ore 
suplimentare, concedii acordate potrivit legii,etc ; 

19. Intocmeste foaia colectiva de prezenta lunara pentru Compartimentul RUSEP in conformitate cu 
condica de prezenta; 

20. Intocmeste lunar  “Raportarea de salarizare” de pe Portalul de management al functiilor publice si 
al functionarilor publici; 

21. Gestioneaza riscurile de la nivelul institutiei publice 
22. Colaboreaza cu toate serviciile din cadrul CAS Maramures  pentru buna desfasurare a activitatii; 
23. Respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 


