
PRIMĂRIA SECTORULUI 6  

DIRECŢIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI 

1. Gestionează  cariera profesională a salariaţilor încadrați cu contract individual de muncă şi urmăreşte 

îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii, grade profesionale/trepte de salarizare; 

2. Gestionează  cariera profesională a funcționarilor publici şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de 

promovare în grade profesionale sau în clasă; 

3. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziţii ale Primarului                 

Sectorului 6 cu privire la majorarea salariului de bază al salariaților încadrați cu contract individual de 

muncă, care fac parte din echipele de implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene; 

4. Întocmește Contractele individuale de muncă și actele adiționale ale acestora pentru personalul 

încadrat cu contract individual de muncă, din cadrul Primăriei Sectorului 6; 

5. Publică pe pagina de internet a instituției anunțurile referitoare la concursuri de 

recrutare/promovare, ocupare a funcțiilor publice, și alte documente specifice activității serviciului; 

6. Asigură întocmirea, completarea și păstrarea în format electronic a dosarelor profesionale ale 

funcționarilor publici și a dosarelor de personal ale salariaților încadrați cu contract individual de muncă; 

7. Ține evidența în format electronic a perioadei de stagiu a angajaţilor debutanţi;       

8. Ține evidența ofertelor pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu 

şi le transmite spre analiză compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 sau le arhivează, după caz;  

9. Întocmește informările cu privire la modificarea raportului de muncă sau de serviciu pentru angajații 

instituției; 

10. Întocmeşte raportări statistice specifice privind activitatea de resurse umane din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6;  

11. Ține evidenţa cursurilor/instruirilor la care a participat personalul și care a beneficiat de o formă 

sau alta de instruire sau formare profesională;  

12. Asigură elaborarea şi revizuirea Procedurilor de Sistem și/sau Procedurior Operaţionale specifice 

activităţii pe care o desfăşoară, conform cerinţelor privind Sistemul de Control Intern Managerial şi 

Sistemul de Management al calităţii implementate la nivelul instituţiei în concordanţă cu modificările 

legislative, structurii organizatorice, reglementărilor interne şi a îmbunătăţirii continue a proceselor; 

13. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate potrivit dispoziţiilor, actelor 

normative în vigoare; 

14. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la 

nivelul Compartimentului;  

15. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;  

16. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;  

17. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului; 

18. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul 

departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic; 

19. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele cu caracter normativ, dispoziții date de Șeful 

serviciului, Directorul executiv, Secretarul general,  Primar, care, prin natura lor, cad în sarcina sau se 

încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 


