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Se aprobă/Nu se aprobă 
                                                                                                             PREȘEDINTE 

                                                                                                              DUMITRU BUZATU 
 
 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
concurs de recrutare, funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată 

pentru postul de Şef serviciu, gradul profesional II în cadrul  
Serviciul Managementul Resurselor Umane 

 
 
În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele atribuții 
ce vor fi prevăzute în fișa postului: 

 
1. organizează, conduce, îndrumă și controlează activitatea serviciului în scopul îndeplinirii de 

către personalul din subordine, a atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate  al consiliului județean; 

2. asigură informarea permanentă a președintelui consiliului județean în legătură cu problemele 
serviciului; 

3. prezintă, în scris, la solicitarea inițiatorului, rapoartele de specialitate asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean; 

4. susține, din însărcinarea președintelui consiliului județeana, proiectele de hotărâri în ședințele 
comisiilor de specialitate și ale consiliului județean; 

5. urmărește respectarea normelor de muncă, conduită şi disciplină administrativă de către 
personalul din cadrul serviciului; 

6. face propuneri, la solicitarea consiliului județean, cu privire la specialiștii din cadrul serviciului 
ce vor reprezenta instituția la manifestările cu caracter profesional, naționale și/sau 
internaționali organizate de instituții publice se organizații neguvernamentale pe probleme ale 
administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor 
acte normative; 

7. înaintează președintelui consiliului județean propuneri de modificare a atribuiților serviciului în 
corelare cu dispozițiile actelor normative nou apărute; 

8. propune președintelui consiliului, operarea de modificări în structura serviciului, în corelare cu 
atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

9. repartizează, spre rezolvare, salariaților din cadrul serviciului, corespondența primită cu 
rezoluția președintelui consiliului județean;  

10. urmărește și controlează ca lucrările și propunerile realizate de salariații serviciului, să 
îndeplinească elementele de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza 
elaborării acestora; 

11. semnează, potrivit competentelor stabilite, lucrările și corespondența serviciului; 
12. asigură îndeplinirea în condiții de legalitate, operativitate și eficiență sporită a tuturor 

atribuțiilor ce revin postului; 
13. coordonează întocmirea, pe baza propunerilor primite de la conducerea componentelor 

funcționale ale aparatului, organigramei și determinarea numărul de personal din cadrul 
aparatului de specialitate şi compartimentelor independente, pe care le supune spre însușire 
președintelui consiliului județean; 

14. propune funcțiile publice și contractuale ce pot fi utilizate în structura aparatului propriu, în 
colaborare cu conducerile direcțiilor de specialitate și compartimentelor independente și le 
supune însușirii președintelui consiliului județean; 

15. coordonează activitatea de întocmire a proiectului regulamentului de organizare și funcționare 
a aparatului de specialitate al consiliului județean, în colaborare cu direcțiile și 
compartimentele independente și îl supune însușirii președintelui consiliului județean; 
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16. coordonează activitatea de întocmire a fișei postului pentru întreg personalul din aparatul de 
specialitate al consiliului județean; 

17. coordonează activitatea de întocmire a fișelor de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale personalului contractual și a rapoartelor de evaluare  pentru funcționarii publici 
din aparatul de specialitate; 

18. coordonează și asigură buna desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul aparatului de specialitate precum și a concursului/examenului pentru promovarea în 
funcții pe grade și trepte profesionale pentru funcțiile contractuale și pe categorie, clasă și 
grad pentru funcțiile publice; 

19. coordonează și asigură buna desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere 
ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean; 

20. coordonează activitatea de întocmire a documentației necesară în vederea numirii și eliberării 
din funcție a conducătorilor instituțiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului 
județean și o supune însușirii președintelui consiliului județeana; 

21. coordonează activitatea de fundamentare a necesarului privind cheltuielile de personal ale 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

22. participă în colaborare cu celelalte compartimente ale consiliului județean la elaborarea 
documentațiilor necesare pentru înființarea de instituții  și servicii publice de interes județean; 

23. urmărește respectarea prevederilor legale în elaborarea statelor de funcții ale instituțiilor 
publice  de sub autoritatea  consiliului județean și le supune spre  însușire președintelui și  
aprobare consiliului județean; 

24. urmărește întocmirea la timp și în condiții legale a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, 
semestriale şi anuale şi asigură trimiterea lor la Direcția județeană de statistică; 

25. asigură și urmărești întocmirea lunară a “Declarației privind evidența nominală a asiguraților și 
a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat”; 

26. asigură și urmărește întocmirea și transmiterea la timp a rapoartelor generate de evidența 
funcțiilor și funcționarilor publici din aparatul de specialitate, instituții de sub autoritate și 
consiliile locale, solicitate de ANFP; 

27. asigură și urmărește gestionarea corespunzătoare a dosarelor profesionale/ personale ale 
salariaților din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și conducerii acestuia 
precum și ale conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea consiliului 
județean; 

28. răspunde, potrivit legii, de întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, detașarea, 
delegarea și desfacerea contractului de muncă/raportului de serviciu pentru personalul din 
aparatul de specialitate al consiliului județean; 

29. asigură și urmărește stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului din aparatul de 
specialitate conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare președintelui consiliului 
județean; 

30. acordă sprijin și consultanță de specialitate, potrivit rezoluției președintelui consiliului 
județean, autorităților administrației publice locale comunale/ orășenești/municipale; 

31. Îndeplinește următoarele atribuții generale pentru  funcții de conducere in domeniul SMC: 
a) asigură coordonarea operativă, planificarea si execuția activității de managementul calității 

in cadrul Instituției; 
b) gestionează Sistemul de Management al Calității la nivelul serviciului de care răspunde; 
c) se asigură în permanență că procesele necesare sistemului de management al calității (SMC) 

sunt stabilite, implementate și menținute; 
d) analizează documentele SMC elaborate din punct de vedere a cerințelor de calitate, in 

conformitate cu clauzele standardului SR EN ISO 9001:2015; 
e) raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre 

orice necesitate de îmbunătățire; 
f) urmărește evoluția SMC la nivelul serviciului; 
g) participă la analizele SMC, dacă este invitat, efectuate de management; 
h) prezintă Managerului de calitate din cadrul direcției/ serviciului în care activează, 

neconformitățile in funcționarea si implementarea SMC 
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i) propune acțiuni corective  și verifica aplicarea acestora; 
j) asigură difuzarea controlată a documentelor SMC; 
k) creează și exploatează sistemul informațional propriu privind SMC; 
l) stabilește împreună cu managerul de calitate tematica de instruire a personalului instituției 

în domeniul managementului calității ; 
m) participă la identificarea neconformităților existente in cadrul serviciului; 
n) participă la documentarea obiectivelor referitoare la calitate pentru toate funcțiile, 

nivelurile relevante din compartiment; 
o) participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor activităților/ obiectivelor din 

cadrul serviciului. 
32. asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toata durata 

exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, având 
obligația: 

a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în 
procedurile interne; 

b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
c)  de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în 

privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern 
fisa postului; 

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 
serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul intern; 

e) de a respecta masurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 
dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special dacă prelucrarea respectivă comportă 
transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de 
prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situație de acces 
neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

33. asigură soluționarea şi redactarea  în termen răspunsurile la scrisorile şi petițiile care au fost 
repartizate prin rezoluție; 

34. efectuează înregistrarea/rezolvarea/repartizarea documentelor intrate/expediate la nivel de 
compartiment în registrul electronic de corespondență; 

35. exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară și Codul de 
conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

36. asigură îndeplinirea rolului, misiunii, atribuțiilor și responsabilităților generale ale aparatului de 
specialitate așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
județean Vaslui. 

37. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de șefii ierarhici superiori, precum 
şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu. 

38. asigură realizarea altor atribuții  rezultate din hotărâri ale consiliului județean şi respectiv 
dispoziții ale președintelui consiliului județean. 

 

 

 

 

 

 

 

 


