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FIȘA POSTULUI 

 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului : INSPECTOR 

CLASA I – ASISTENT RESURSE 

UMANE 

Denumirea activității INSPECTOR CLASA I 

– ASISTENT 

RESURSE UMANE ÎN 

ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ 

2. Nivelul postului:  FUNCȚIE PUBLICĂ 

DE EXECUȚIE 

Codul COR al activității - 

Scopul principal al postului:  Elaborarea şi implementarea politicii de personal pentru Aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Liebling, precum şi ducerea la îndeplinire a prevederilor legilslative în ceea ce 

priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor publici, precum și raportul de muncă al personalului contractual. 
 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate: SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ, STUDII DE LICENȚĂ  

2. Perfecţionări (specializări): Da. 

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: 

 Capacitate de a lucra în condiții de stres. 

 Capacitatea de analiză și sinteză. 

 Capacitate de lucru în echipă şi independent. 

 Autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândită. 

 Adaptabil şi receptiv la schimbări. 

 Promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor. 

 Profesionalism. 

 Spirit de observație. 

 Creativitate și spirit de inițiativă. 

 Corectitudine, fidelitate şi păstrarea confidenţialităţii. 

 Capacitate de comunicare scrisă şi orală. 

 Asumarea responsabilităţii. 

 

Responsabilități 

a. Specifice 
 Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Liebling şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi 

selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale ; 

 Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi 

la sediul acesteia; 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind 

încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu 

prevederile legale;  

 Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe 

perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de 

legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Liebling; 

 Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile 

ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale; 

 Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale 

personalului contractual conform prevederilor legale;  

 Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuielile de personal prevăzute în buget de Compartimentul Fianciar – Taxe și 

Impozite locale;  

 Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către Primarul comunei Liebling 

şi umăreşte respectarea ei;  



 Întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar;  

 Răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele întocmite lunar în această bază;  

 Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de 

încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);  

 Solicită personalului din aparatul de specialitate completarea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, a 

declaraţiilor personale şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare.  

 Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor aparatului de specialitate precum şi 

depublicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei, confom legii;  

 Elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară al apratului de specialiate. Răspunde de aplicarea prevederilor 

din acesta;  

 Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate alături de Compartimentul Juridic, 

pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;  

 Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în 

vigoare; - REVISAL 

 Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite de direcţie şi de către servici ile subordonate 

Primarului;  

 Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării Primarului; răspunde de evidenţa 

planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;  

 La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către Primar şi cu avizul ANFP, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre 

aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;  

 Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic;  

 Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în condiţiile legii la încetarea raporturilor de 

serviciu sau a contractului de muncă;  

 Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;  

 Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;  

 Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului; 

 Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;  

 Asigură şi urmăreşte integrarea noilor angajaţi, efectuează controlul respectării disciplinei muncii;  

 Asigură crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual;  

 Asigură implementarea şi aplicarea Statutului funcţionarilor publici;  

 Urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul 

instituţiei;  

 Asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din subordine; 

 Păstrează fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi dosarele funcţionarilor publici şi personalului 

contractual al primăriei;  

 Asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative care apar pe parcurs, în concordanţă cu structura 

organizatorică şi numărul de posturi aprobate de consiliul local şi elaborează dispoziţii în acest sens;  

 Răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru avansarea în grade, trepte superioare sau funcţii de conducere;  

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi avansare;  

 Asigură aducerea la cunoştinţă publicului a posturilor vacante şi data organizării concursurilor pentru ocuparea acestora;  

 Ţine evidenţa, eliberează notele de plecare şi urmăreşte efectuarea concediului de odihnă, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Compartimentele funcţionale vor ţine, la rândul lor, evidenţa proprie referitoare la efectuarea concediilor salariaţilor lor, pe care vor 

confrunta periodic, cu aceea existentă la acest compartiment;  

 Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor ale căror carnete de muncă sunt în evidenţa sa;  

 Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform clauzei de 

confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să d ivulge secretul 

profesional;  

 În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de 

orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora;  

 Neindeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişa a postului atrage după sine, în funcţie de gravitate sau 

consecinţe, răspunderea disciplinara, materială sau penală; 

 Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, pentru nerestituirea în termenul 

legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum şi pentru daunele plătite de instituţie, în calitate 

de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se 

angajează răspunderea civilă a funcţionarului public; 

 Întocmește și supraveghează aplicarea S.C.I.M. Conform Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

b. Privind situațiile de urgență 
 Dacă angajatul observã un incendiu, are obligația sã anunțe prin orice mijloc serviciile de urgențã, primarul sau poliția și sã ia mãsuri, 

dupã posibilitãțile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului. 



 În cazul în care anunțul de incendiu s-a fãcut cu rea-credințã, fãrã motiv întemeiat, autorul rãspunde contravențional sau penal, 
potrivit legii, și suportã cheltuielile ocazionate de deplasarea forțelor de intervenție. 

 Are urmatoarele obligații principale: 

 Să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de angajator; 

 Să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la 
dispoziție de catre angajator; 

 Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară; 

 Să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al conducatorului instituției, instalației, echipamentului, 
dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare; 

 Să aducă la cunoștință conducatorului instituției, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de 
incendiu; 

 Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștintă, sub orice formă, de angajator; 

 Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor 
tehnice, precum și celor date de conducătorul instituției, după caz; 

 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

 Să comunice, imediat după constatare, conducãtorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva 
incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizatã la 
sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor; 

 Să coopereze cu salariații desemnați de angajator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncã, în cazul apariției oricărui pericol iminent de 
incendiu; 

 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor; 

 Să participe la instruirile de la angajare în domeniul situațiilor de urgență (instruirea introductiv-generală, instruirea la 
locul de munca): 

 Să participe la instruirile periodice în domeniul situațiilor de urgență (atunci când acestea sunt programate) dupa ce au fost 
informați în prealabil de catre șeful ierarhic (șeful locului de muncă); 

 Să participe la instruirile suplimentare în domeniul situațiilor de urgență (atunci cand acestea sunt programate) dupa ce au 
fost informați în prealabil de catre șeful ierarhic (sediul locului de munca). 

c. Privind securitatea și sănătatea în muncă 
 Fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregatirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite 

din partea angajatorului, astfel încat să nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât și 
alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

 In mod deosebit, angajații au urmatoarele obligații: 

 Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de 
producție; 

 Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, dupa utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 
destinat pentru păstrare; 

 Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de 
securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect 

aceste dispozitive; 

 Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au motive intemeiate 
să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecț ie; 

 Să aducă la cunoștință conducătorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

 Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și 
securității lucrătorilor; 

 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se 
asigure că mediul de munca și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare 
a acestora; 

 Să dea relațiile solicitate de catre inspectorii de munca și inspectorii sanitari. 

 Să participe la instruirile de la angajare în domeniul securității și sănătății în muncă (instruirea introductiv-generală, 
instruirea la locul de munca); 

 Să participe la instruirile periodice în domeniul securității și sănătății în muncă (atunci când acestea sunt programate) după 
ce au fost informați în prealabil de către șeful ierarhic (șeful locului de muncă). 

 sa participe la instruirile suplimentare (reinstruiri) in domeniul securitatii si sanatatii in munca (atunci cand acestea sunt 
programate) dupa ce au fost informati in prealabil de catre seful ierarhic (seful locului de munca). 

 Fiecare lucrător se va prezenta la cabinetul de medicina a muncii pentru efectuarea la termenele stabilite de medicul de medicina 
muncii al unității, controlul medical periodic sau, dupa caz, controlul psihologic periodic, datele medicale obținute fiind evidențiate 
în “FIȘA DE APTITUDINE” si solutionate prin parafa medicului de medicina muncii în “FIȘA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” pentru anul în curs. 

d. Privind mediul 

 Respectă la identificarea periodică a aspectelor de mediu, determinarea semnificației lor, stabilirea obiectivelor specifice și crearea 
programelor de management de mediu. 

 Verifică ținerea sub control a aspectelor de mediu. 

 Gestionează și controlează materialele și deșeurile. 

 Respectă îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte. 

 Dezvoltă, implementează și menține SSM, sub conducerea reprezentantului organizației. 

 Participă la identificarea necesităților de control operațional și coordoneaza implementarea și menținerea acestora. 



 Monitorizează performanțele de mediu față de aspectele de mediu semnificative și cerințele reglementărilor identificate. 

 Participă la dezvoltarea și implementarea planurilor de pregătire și răspuns în situații de urgență. 

 Respectă elaborarea unor noi proceduri operationale și instrucțiuni de lucru necesare optimizării activităților de protecție a mediului. 

e.Atribuții pe linie de S.C.I.M.: 

 Identifică obiectivele specifice postului deținut. 

 Identifică acţiunile şi activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice. 

 Stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce le revin, în limita competenţelor şi 

responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile postului. 

 Identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice şi stabilesc acţiunile care să 

menţină riscurile în limite acceptabile. 

 Evaluează realizarea obiectivelor specifice. 

 Informează prompt Comisia (Comisia de implementare a S.C.I.M. stabilită prin Dispoziție a Primarului) cu privire la 

rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului. 

 Aduce la îndeplinire măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial din cadrul instituției. 

 Participă la şedinţele Comisiei, atunci când sunt solicitați, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite. 

 Asigură aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial. 
 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului 

1. Denumire: INSPECTOR CLASA  I –  ASISTENT RESURSE UMANE 

2. Nivelul studiilor: SUPERIOARE 

3. Gradul profesional: ASISTENT 

4. Vechimea în specialitate necesară: 1 AN 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de Primarul, Viceprimarul si Secretarul general al comunei Liebling. 
b) Relaţii funcţionale:  
- cu personalul Primariei comunei Liebling. 
3. Limite de competenţă:   
 Decizii cu privire la modul de realizare a atribuţiilor ce-i revin. 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: 
-. 
 

Luat la cunoştinţă de către: ocupantul postului 
 
1. Numele şi prenumele    -  
2. Semnătura     .......................... 
3. Data       
 

Luat la cunoştinţă de către:  Primarul comunei  
 

1. Numele şi prenumele    IOAN GHEORGHE MUNTEANU 

2. Semnătura     .......................... 
3. Data       
 
 


