
 

FISA FUNCTIEI (POSTULUI) 
 

CASIER 
1. DENUMIREA FUNCTIEI: casier;   
2. ESTE ANGAJAT SI DEMIS DE:  adunarea generala prin comitet 

executiv si presedinte;  
3. ESTE INLOCUIT in caz de absenta de cenzor, administrator sau 

contabil;   
4. LUCREAZA PE BAZA DE: contract individual de munca,contract 

de prestari servicii sau orice alta forma de angajare permisa de 
legile in vigoare;  

5. ROLUL POSTULUI: indeplineste si raspunde in totalitate de 
efectuarea incasarilor si platilor in numerar;   

6. SARCINILE POSTULUI:  
casierul are urmatoarele sarcini principale:  
- incaseaza in locul specific- casierie – conform programului stabilit de 
conducerea asociatiei, cotele de contributie prevazute in listele de 
plata cu cheltuielile lunare in baza chitantierelor numerotate;   

- retine in casa suma aprobata pentru diverse plati conform dispozitiilor 
de plata, iar restul se depune a doua zi la banca/CEC in contul 
asociatiei;   

- fara a avea plati de facut cu termen scadent imediat nu retine in casa 
un sold mai mare de __________lei;  

- transmite unitatii bancare ordinele de plata pentru furnizorii de utilitati 
si de servicii;   

- ridica cu ocazia depunerii numerarului la banca si extrasele de cont cu 
operatiunile bancare din ziua precedenta apartinand asociatiei 
urmarind continuitatea lor numerica;   

- inregistraza cronologic si sistematic operatiunile de incasari si plati in 
functie de natura lor, intocmind corect registrul de casa fara stersaturi 
sau modificari de cifre – in caz de greseli se taie cu o linie si se scrie 
alaturi, apoi se semneaza,   

- nu opereaza pe rubrica de plati fara a avea acte justificative semnate 
de catre personalul desemnat de Comitetul asociatiei si oricand 
acestia pot face control asupra soldului in casa existent la inchiderea 
programului de incasari;   

- isi ia toate masurile de siguranta pe timpul deplasarii cu numerarul din 
casierie, acasa si de acasa la banca, de care se face direct 
raspunzator pentru siguranta banilor asociatiei;   

- pentru siguranta banilor asociatiei casierul ar fi indicat sa aiba 
domiciliul in bloc, sa fie proprietar si daca conducerea asociatiei 
hotareste va fi obligat sa depuna o garantie pe un carnet la o unitate 
bancara sau retinerea din salariu lunar a unei sume stabilite de catre 
conducerea asociatiei. Daca se hotareste de catre conducerea 
asociatiei angajarea unui casier din afara asociatiei se vor intocmi 



toate actele necesare pentru un gestionar/ casier conform legii in care 
sa stie ca raspunde material si penal in caz de prejudiciu; 

 
- Orice prejudiciu adus asociatiei prin neglijenta sau rea vointa se va 
sanctiona administrativ, civil sau penal pentru recuperarea pagubei.  



carnet la o unitate bancara sau retinerea din salariu lunar a unei 
sume stabilite de catre conducerea asociatiei. Daca se hotareste 
de catre conducerea asociatiei angajarea unui casier din afara 
asociatiei se vor intocmi toate actele necesare pentru un 
gestionar/ casier conform legii in care sa stie ca raspunde 
material si penal in caz de prejudiciu. 
Orice prejudiciu adus asociatiei prin neglijenta sau rea vointa se 
va sanctiona administrativ, civil sau penal pentru recuperarea 
pagubei.  
 
 
 
 
 
Nume si prenume ______________________ 
 
Semnatura _________________ 
 
Data de luare la cunostinta _______________ 
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