
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI 

 

a) Gestionează cariera profesională a angajaţilor repartizați şi urmăreşte îndeplinirea 
condiţiilor de promovare în funcţii/grade/trepte de salarizare şi de definitivare; 

b) Gestionează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
personalului repartizat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6; 

c) Întocmeşte documentaţia în vederea ocupării posturilor prin alte modalităţi decât prin 
concurs: transfer, detaşare, delegare, exercitare temporară a unei funcţii publice de 
conducere, mutare temporară sau definitivă; 

d) Întocmeşte formalităţile specifice încetării raporturilor de serviciu şi contractului de 
muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sector 6; 

e) Ţine evidenţa foilor colective de prezenţă, concediile de odihnă şi celelalte tipuri de 
concedii (medicale, pentru evenimente deosebite, recuperări reprogramări, rechemări, 
etc): programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor şi efectuarea acestora, a 
rechemărilor, a reprogramărilor etc.; 

f) Elaborează adeverinţele solicitate de funcţionarii aparatului de specialitate repartizați; 
g) Întocmește și gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici repartizați din 

structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
h) Întocmește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziții de numire, 

angajare, încadrare, promovare, salarizare, detașare sau delegare, de sancționare precum 
și pe cele de încetare a raporturilor de muncă; 

i) Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor pentru activitățile proprii serviciului 
conform cadrului procedural; 

j) Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de 
control intern managerial; 

k) Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 
l) Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității 

și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului; 
m) Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de 
drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele 
administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul instituției; 

n) Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la 
nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul 
Arhivistic. 

o) Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, 
sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 

 


