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ACT ADIȚIONAL LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

Având în vedere modificările structurale efectuate în Organigrama și în Statul de funcții 

al Spitalului Municipal Gheorgheni, prin prezentul act adiţional se modifică/completează 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, după cum urmează: 

Capitolul XVIII, Articolul 18.6 din ROF –ul aprobat prin Hotărârea 218/2018 al Spitalului 

Municipal Gheorgheni, se modifică după cum urmează: 

 Art. 18.6.1. se înlocuiește cu următoarele: 

Atribuții speciale ale Biroului Financiar-Contabil: 

a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la 

timp a înregistrărilor;  

b) întocmirea la timp în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare;  

c) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;  

d) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 

eficienta a datelor contabilităţii;  

e) întocmirea si fundamentarea proiectelor privind bugetul de venituri si cheltuieli;  

f) asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative sau care stau la 

baza înregistrărilor contabile; 

g) preocuparea pentru informatizarea lucrărilor contabile; 

h) organizarea evidenței tehnico – operative şi de gestionare; 

i) organizarea inventarierii, regularizarea diferenţelor constatate; 

j) asigurarea îndeplinirii periodice a condiţiilor si a mijloacelor materiale şi legale privind 

încadrarea sau numirea gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale şi reţinerea ratelor; 

k) existenţa măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

l) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

m) întocmirea studiilor de perfecţionare a pregătirii profesionale privind îmbunătăţirea 

activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare; 

n) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi 

plăti în numerar;  

o) realizarea creditelor necesare, corespunzătoare comenzilor şi contractelor emise, în limita 

creditelor aprobate;  

p) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunii;  

q) întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi in numerar;  
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r) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru 

recuperarea pagubelor produse;  

s) efectuarea plăţilor către furnizorii de produse şi prestatorii de servicii;  

t) efectuarea execuţiei bugetare şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale 

instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare;  

u) urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii;  

v) stabilirea obligaţiilor de plată către bugete şi urmărirea achitării acestora în termenele 

legale.  

w) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare 

împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile 

disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea 

oricăror alte imobilizări de fonduri;  

x) organizarea evidenței tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corectă şi la zi; 

y) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor 

constatate;  

z) executarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

aa) întocmirea situaţiilor privind contractele încheiate pentru CJAS, DSP, MS şi/sau alte 

instituții;  

bb) verificarea documentelor contabile, întocmirea notele contabile şi înregistrarea datelor în 

vederea întocmirii balanţei de verificare sintetice şi analitice, pe conturi de gestiuni şi pe 

cheltuieli;  

cc) întocmirea notelor contabile şi ținerea evidenței medicamentelor din programele de 

sănătate şi transmiterea datelor către CJAS cronologic şi sistematic;  

dd) întocmirea documentaţiilor necesare pentru casarea obiectelor de inventar, mijloace fixe 

și alte materiale, realizănd efectiv aceste operațiuni. 
 

  

 


