
 
 
 
 
 
 
ANUNT, 

 
TERMO CALOR CONFORT SA scoate la concurs în vederea angajării următorul post: 

- Casier Incasator – 1 post 

 

Documentaţia privind sarcinile de bază ale postului, cerinţele, tematica, datele şi 

condiţiile de desfăşurare ale concursului de selecţie se pot solicita de la sediul 

societăţii, str. Calea Bucureşti, bloc U4-mezanin, Serviciul Resurse Umane Organizare 

Arhivă, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00 până în data de 15.06.2021, tot 

până la această dată se vor depune şi dosarele candidaţilor. 

Concursul se va desfăsura în data de 16.06.2021 orele 10:00 la sediul societatii. 

Relatii suplimentare la tel.0729980503. 

 
 
 

    Director General, 
    Richiţeanu Iulian 



 
 

 

Documente necesare la concursul din data de 16.06.2021 in vederea ocuparii 

postului de Casier Incasator 

 

 

 

A. Condiții generale și specifice pentru participare la concurs : 

1. Condiții generale: 

- cunoaşterea limbii romane; 

- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

- apt din punct de vedere medical; 

 

B. Pentru postul de Casier Incasator 

- învățământ  obligatoriu sau studii medii atestate prin diploma sau certificat de 

absolvire; 

- apt din punct de vedere medical ; 

- abilitatea de a lucra cu calculatorul; 

 

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 • Cerere de participare la concurs;  

 • Curriculum vitae (CV);  

        • Cazier judiciar;  

       • Copii dupa acte de studii, copie după autorizaţie sau atestate acolo unde este cazul ;  

       • Copie act identitate;  

           • Adeverinţă de la medicul de familie apt din punct de vedere medical pentru ocuparea    

postului; 

  • Copie carnet de muncă  şi/sau adeverinţă de vechime în muncă (după caz); 

  •  Decizia de la ultimul loc de muncă (după caz) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      
BIBLIOGRAFIA  

Pentru ocuparea postului  de CASIER INCASATOR 
 
Metodologia de concurs pentru ocuparea postului de casier-încasator este 

în conformitate cu: 
 
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru 

de furnizare a energiei termice; 
- Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari; 
- Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC privind aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie 
termică; 

-  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții 
și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, 
actualizată 2021; 

- Legea nr.54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 
nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi 
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste; 

- Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal;  

- Legea nr. 333 din 2003 actualizata privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor. 

- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind 
documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare; 

- Decretul nr. 209 /1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de 
casă; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea 
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- Ordinul Nr. 809/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor 

- Ordonanţa Guvernului Nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-
valutare 

- Ordinul Nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu 
modificări prin Legea Nr.201/2003 



- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în anul 
2008 

 
 

TEMATICA  
Pentru ocuparea postului de CASIER INCASATOR 

 
 
1. Gestionarea mijloacelor băneşti şi a altor valori de către casier  
2. Efectuarea încasărilor de către casier  
3. Evidenţa şi păstrarea numerarului  
4. Documente care atestă mijloacele băneşti şi decontările  
5. Condiţii de angajare a gestionarilor  
6. Răspunderea gestionarilor 



 


