
Denumirea autorităţii publice
Comuna Girov
Compartimentului Stare Civilă + Resurse Umane

Aprob,
Primar

Vasile CIUBOTARU

Fişa postului
Inspector clasa I grad profesional principal

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector principal
2. Nivelul postului: functie publica de executie
3.Scopul principal al postului: gestionarea resurselor umane și organizarea, ordonarea
şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
juridice;
2. Perfecţionări (specializări): Curs inspector resurse umane;
Curs arhivar;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu
4. Limbi străine necesitate şi nivel de cunoaştere – mediu
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi: gândire analitică şi conceptuală; lucrul sub presiunea timpului şi în condiţii de
stres; lucrul în condiţii de supervizare redusă, folosire eficientă a resurselor la dispoziţie,
flexibilitate în gândire şi în relaţiile cu alte persoane, capacitate de comunicare orală.
b) Aptitudini necesare: lucrul în echipă, iniţiativă, fermitate, perseverenţă, exigenţă, tenacitate.
c) Comportament: - disciplinat, integritate, conduită morală, încredere în sine, loialitate.
6. Cerinţe specifice:
a) Locul de muncă: birou - activităţi de planificare, organizare, coordonare, îndrumare şi
control în sectorul de competenţă;
b) Program de lucru: 8 ore / zilnic/ conform programului unităţii administrativ-teritoriale
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
nivel mediu.
Atribuţiile postului:
1. Elaborare, intocmire, implementare si actualizare:
- Stat de functii;
- Stat de personal;
- Organigrama.
2. Gestionare documente specifice de resurse umane si asigurarea conformitatii cu prevederile
legale pentru funcționarii publici și personalul contractual.
A. Funcționari publici:
- suport in activiatea de recrutare și selecție de personal,
- organizare/întocmire și gestionare formulare existente în cadrul concursurilor de
recrutare/promovare în grad profesional,
- întocmirea dispozițiilor de numire/suspendare/încetare/reâncadrare/modificare în/din funcție
publică;
- fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale, regulamente de funcţionare, ş.a;
- completarea, actualizarea, încărcarea și transmiterea bazei de date pe portatul ANFP;
- gestionarea dosarelor de personal și a dosarelor profesionale;
B. Personal contractual:
- întocmirea actelor referitoare la incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor
individuale de munca;
- completarea, actualizarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor



(REVISAL);
- crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale
de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii,
sanctionare etc.;
- intocmire dosare de personal, contracte de munca, acte aditionale, decizii, fise de post,
rapoarte de evaluare, etc;
- intocmirea/modificarea Regulamentului Intern si a Contractului Colectiv de munca:
3. întocmirea - Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, după cum
urmează:
- elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal
–CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic
European – SEE;
- data angajării;
- perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
- funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor
acte normative;
- tipul contractului individual de muncă;
- durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
- salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
- perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor
de suspendare în baza certificatelor medicale;
- data încetării contractului individual de muncă;
4. Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute de lege, astfel:
- la angajarea fiecărui salariat, următoarele elemente se înregistrează în registru cel târziu în
ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de salariatul în cauză: datele de identificare ale
salariatului, data angajării, elementele referitoare la detaşare; funcţia, tipul contractului de
muncă, durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi
cuantumul acestora;
- salariul, sporurile şi cuantumul acestora se completează şi pentru contractele individuale de
muncă deja înregistrate;
- elementele privind perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă se
înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
- data încetării contractului individual de muncă se înregistrează în registru la data încetării
contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului care a determinat,
în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
- pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea
angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
- orice modificare a elementelor cu privire la: datele de identificare ale salariaţilor, perioada
detaşării, funcţia, tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi
repartizarea acestuia, salariu, sporuri, se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare
anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării
(excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti
sau ca efect al unui act normativ).
Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic prin completarea
on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
Eliberarea catre salariati de extrase din registrul de evidenta a salariatilor
5. Gestionarea funcţiilor publice;
- Evidenţa funcţiilor publice;
- Raportarea si actualizarea informaţiilor pe portalul ANFP;
- Încărcarea fiselor posturilor pe portalul ANFP;
- Raportarea lunară a salariilor pe portalul ANFP;
6. Organizarea concursurilor la nivelul instituţiei:

a) Organizarea concursurilor pentru ocuparea de funcţii publice (recrutare, promovare
grad profesional,transformare clasa);

- întocmirea materialelor premergătoare proiectului de hotărâre pentru aprobarea



modificării Statului de funcţii, a Statului de personal şi a Organigramei;
- Postarea HCL pt. aprobarea modificării Statului de funcţii, a Statului de personal şi a

Organigramei, pe portal ANFP;
- Instiintare ANFP in legatura cu organizarea concursului, in cazul functiilor publice;
- Publicarea anuntului pentru concurs (site, avizier, ziar local, monitor oficial, dupa caz);
- Constituirea comisiilor de concurs (comisie de concurs + comisie solutionare

contestatii);
- Verificarea dosarelor pentru examene de promovare in trepte si in grade profesionale;
- selectia dosarelor de concurs;
- solutionarea contestatiilor privind respingerea dosarelor (dupa caz);
- Comunicarea rezultatelor;
- solutionarea de contestatii privind rezultatele concursului;
- emiterea deciziei de numire in functie publică;
- Postarea dispoziţiei de numire în funcţia publică, pe portalul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici;
- Stabilire elemente de natura salariala;
b) Organizarea concursurilor pentru ocuparea de funcţii contractuale (recrutare,

promovare treapta profesionala ,transformare clasa);
- Publicarea anuntului pentru concurs (site, avizier, ziar local, monitor oficial, dupa caz);
- Constituirea comisiilor de concurs (comisie de concurs + comisie solutionare

contestatii);
- Verificarea dosarelor pentru examene de promovare in trepte si in grade profesionale;
- selectiea dosarelor depuse de candidati;
- solutionare contestatii privind respingerea dosarelor (dupa caz);
- stabilirea subiectelor pentru concurs;
- Secretar in comisiile de concurs;
- Comunicarea rezultatelor;
- solutionarea contestatiilor privind rezultatele concursului;
- Întocmirea Contractului Individual de Muncă și a fișei postului anexă;
- înregistrarea în Revisal a Contractului Individual de Muncă;
- transmiterea on-line a Registrului de evidenţă a salariaţilor;
- Stabilire elemente de natura salariala;

7. La sfirsitul fiecarui an intocmeste impreuna cu sefii de compartimente graficul privind
programarea concediilor de odihna;
8. Monitorizarea evolutiei carierei personalului;
9. Constituirea, accesarea si actualizarea dosarelor profesionale;
10. Evidenta personalului pe categorii de personal;
11. Intocmire si eliberare adeverinte;
12. Întocmirea si revizuirea fişei postului;
13. Întocmirea si revizuirea rapoartelor de evaluare, la inceputul fiecărui an;
14. Intocmire procese verbale predare-primire a dosarelor personale ale salariatilor plecati din
unitate, a dosarelor de concurs in vederea arhivarii;
15. Întocmirea şi implementarea planul de perfecţionare;
16. Intocmire dispozitii pentru detasarea personalului si evidenta acestora;
17. Intocmire decizii/acte adiționale privind modificari de salarizare si incadrare personal;
18. Intocmire si tinere la zi a dosarelor de personal si a dosarelor profesionale ale
functionarilor publici;
19. gestionarea procesului de completare a declaratiilor de avere si declaratiilor de interese;
20. Stabilire criterii de performanţă;
21. Oferirea de feed-back salariaţilor;
22. Modificarea raportului de serviciu prin (delegare, detaşare, transfer şi mutare);
23. Disciplina muncii (respectarea termenelor, a procedurilor);
Atribuții pe linie de arhivă: are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea
tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii
specifice:



• elibereaza copii de pe documentele din depozit (arhivã);
• verifică statele de salarii şi dosarele de personal în vederea întocmirii referatelor şi
adeverinţelor pentru stabilirea vechimii în muncă şi copii de pe documente;
• la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii
de vânzare, înstrainare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de
urbanism, hotãrâri ale Consiliul Local şi dispoziţii ale Primarului, împreunã cu documentaţia
aferentă, etc.);
• asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită,
tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;
• răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor
petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;
• asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza
registrul de evidenţă curentă;
• verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
• reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei;
• organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de
evidenţă prevazute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de
evidenţă şi se ingrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;
• asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor
cu termene de păstrare expirate;
• pregateşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii materialelor
documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes
ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;
• organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite;
• informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor
corespunzatoare de păstrare şi conservare a arhivei;
• pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării
acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
• comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau
oricare alte modificari survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului
Arhivă;
• înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii şi
urmareşte soluţionarea acestora;
• initiază dacă este cazul acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile
generale cuprinse în Manualul Calităţii;
• asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl
gestionează;
• asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în
legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
• verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
• întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit;
• îndeplineşte orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului şi a instituţiei.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. 1. Denumire: Inspector
2. 2. Clasa I
3. 3. Gradul profesional: principal
4. 4. Vechimea în specialitate necesară: 5 ani

Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de primar, viceprimar, secretar,
- superior faţă de: nu este cazul

b) Relaţii funcţionale: relaţii de colaborare cu compartimentele din cadrul primăriei;
c) Relaţii de control: nu este cazul;
d) Relaţii de reprezentare: nu este cazul.



2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţile si instituţiile publice: Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
Prefectura si Consiliu Judetean Neamt, Inspectoratul Teritorial de munca Neamt, ş.a.
b) cu organizaţii internaţionale : nu este cazul
c) cu persoane fizice si juridice ;
3. Limite de competenţă:
- răspunde de realitatea si corectitudinea datelor înscrise in toate documentele întocmite;
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: certifica documentele justificative din compartimentul
de activitate in privinta realitatii, regularitatii si legaliatii, numire prin decizia ordonatorului de
credite;

Întocmit de:
1. Numele şi prenumele: Vasile CIUBOTARU
2. Funcţia de demnitate publică: Primar
3. Semnătură
4. Data întocmirii: 01.01.2021
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele: .....................
2. Semnătura
3. Data: 01.01.2021
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