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3. Atribuţii specifice
- face propuneri de organizare şi de conducere a contabilităţii în condiţiile
legii;
- colaborează cu compartimentele de profil din cadrul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu organele bancare şi ale
administraţiei financiare;
- întocmeşte bugetul anual de cheltuieli şi venituri pentru activitatea
Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală;
- ţine evidenţa tuturor elementelor de patrimoniu pe locuri şi persoane;
- urmăreşte utilizarea creditelor bugetare potrivit destinaţiilor aprobate;
- verifică şi avizează în prealabil efectuarea de cheltuieli din orice sursă;
- ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor bugetare, conform normelor
metodologice şi a Legii Contabilităţii;
- ţine evidenţa veniturilor, urmăreşte drepturile de creanţă şi obligaţiile
asumate;
- întocmeşte lunar contul de execuţie bugetară pentru acţiunile proprii;
- încasează, păstrează şi gestionează mijloacele materiale şi băneşti ale
instituţiei;
- întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru acţiunile proprii
ale unităţii;
- prezintă spre analiză, ori de câte ori este necesar, date de natură
economică şi financiară în vederea luării de decizii;
- exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor supuse
controlului, prezentând conducerii propuneri de persoane împuternicite cu
exercitarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv;
- asigură condiţii pentru îngrijirea, întreţinerea şi menţinerea în bune
condiţii a patrimoniului instituţiei;
- face propuneri de organizare a inventarierii, participă cu personal de
specialitate la efectuarea inventarierilor, înregistrează şi ia măsuri de valorificare
a rezultatelor inventarierii;
- asigură din punct de vedere metodologic condiţiile de desfăşurare a
activităţii de inventariere anuală precum şi în cazurile expres prevăzute de lege
prin elaborarea şi transmiterea de instrucţiuni scrise către comisia de
inventariere;
- calculează drepturile salariale, pe baza foilor colective de prezenţă
întocmite de către şefii serviciilor/birourilor;

- asigură efectuarea plăţii drepturilor salariale şi a altor drepturi, obţinute în
condiţiile legii;
- exercită controlul asupra operaţiunilor de natură economică efectuate în
teritoriu;
- întocmeşte proiectul programului de activitate pe profil, defalcat pe
trimestre şi luni;
- urmăreşte realizarea si executarea contractelor cu finanţare
internaţională/ cofinanţate;
- asigură respectarea şi aplicarea normelor legale referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;
- asigură respectarea ordinii şi curăţeniei, păstrarea şi funcţionarea în
condiţii de siguranţă a bunurilor din dotare;
- efectuează alte activităţi stabilite de conducerea IDSA, în conformitate cu
atribuţiile Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală şi măsurile impuse de
actele normative în vigoare.

