
 

Biroul Asistenţi Personali şi Maternali                                                                           

                                         

                                                                                                                     APROB, 

                                                                                                           DIRECTOR GENERAL 

                                                                                                        
                                                                                           

FIŞA POSTULUI 

Nr. ...............................  

 

Informaţii generale privind postul:                                                                                     

1. Denumirea postului  Şef Birou 

2. Nivelul postului Conducere 

3. Scopul principal al postului Coordonarea activităţii Biroului Asistenţi Personali şi Maternali 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:                                                                         

1. Studii de specialitate:  Studii superioare de lungă durată în domeniul economic 

2. Perfecţionări (specializări)  Cursuri de perfecţionare în domeniul ECDL 

3. Cunostinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) – nivel avansat 

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere)  Nu este cazul 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  comunicare eficientă, planificare, organizare, capacitatea de a lucra 

independent cât şi în echipă, atitudine pozitivă faţă de idei noi, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, 

adaptabilitate, capacitate de analiză şi sinteză; 

6. Cerinţe specifice:  disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii; 

7. Competenţa managerială (cunostinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)  - Organizare şi 

coordonare în cadrul compartimentului. 

 

Atribuţiile postului:  

1.Coordonează şi organizează activitatea Biroului Asistenţi Personali şi Maternali. 

2. Întocmeşte formele legale pentru încadrarea în muncă cât şi cele pentru încetarea activităţii angajaţilor. 

3. Primeşte corespondenţa şi o distribuie pentru soluţionare. 

4. Răspunde în scris la sesizările şi/sau petiţiile adresate Biroului Asistenţi Personali şi Maternali. 

5. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare. 

 



 

6. Eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor pentru: bancă, şomaj, şcoală, recalculare pensii, medic familie, 

spital, etc. 

7. Întocmeşte dosarele de pensionare pentru angajaţii care îndeplinesc condiţiile la limită de vârstă, incapacitate 

de muncă şi pentru urmaşi şi le înaintează oficiilor de pensii. 

8. Întocmeşte şi completează dosarele personale ale angajaţilor cu datele personale, precum şi cu documentele 

rezultate în urma unor schimbări curente intervenite pe parcurs. 

9. Întocmeşte acte adiţionale pentru prelungiri de contracte de muncă. 

10. Are obligaţia să cunoască toate normele legale în vigoare precum şi toate hotărârile emise de către 

conducerea instituţiei cât şi cele emise de către forurile ierarhice superioare. 

11. Efectuează programul de lucru cu publicul. 

12. Respectă modul civilizat de comunicare cu petenţii pentru rezolvarea problemelor ridicate cu acestia. 

13. Colaborează și comunică zilnic cu toate serviciile din DGASPC; 

14. Întocmește, completează și înregistrează în Registrul General de Evidență a Salariaților datele cu privire la 

încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al personalului angajat în cadrul 

DGASPC Sector 6 și transmiterea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București; 

15. Întocmește salariile personalului angajat la DGASPC Sector 6; 

16. Înregistreaza și evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale; 

17. Verificarea și introducerea lunară a pontajelor și a orelor suplimentare; 

18. Întocmirea statului de salarii; 

19. Întocmirea recapitulațiilor aferente statelor de salarii; 

20. Evidența lunară a fișierelor privind viramentele salariilor, a mandatelor poștale 

21. Evidența și întocmirea declarațiilor lunare aferente salariilor; 

22. Evidența reținerilor din salarii; 

23. Evidența salariilor pe adeverințele de bancă conform cerințelor menționate pe tipizate; 

24. Întocmirea lunară și semestrială a statisticii aferente slariilor; 

25. Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 

26. Respectă Regulamentul Intern. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                                                                

1. Denumire:  Şef Birou  

3. Gradul profesional:  II 

4. Vechimea în specialitate necesară  2 ani 

 

 

 

 

 



Sfera relaţională a titularului postului                                                                  

1. Sfera relaţională internă:                                                                                          

a) Relaţii ierarhice:                                                                                                  

- subordonat faţă de Directorul General 

- superior pentru  salariaţii din cadrul Biroului Asistenţi Personali şi Maternali 

b) Relaţii funcţionale: cu toate direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele, centrele din cadrul instituţiei 

specific activităţii resurselor umane 

c) Relaţii de control: Biroul Asistenti Personali si Maternali 

d) Relaţii de reprezentare: când este cazul 

 

2. Sfera relaţională externă:                                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: specific activităţii Biroului Asistenţi Personali şi Maternali 

b) cu organizaţii internaţionale: când este cazul 

c) cu persoane juridice private: nu este cazul 

 

3. Limite de competenţă: conform fișei postului  

 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: când este cazul 

 

Întocmit de:                                                                                                         

1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia publică de conducere: Şef Serviciu 

3. Semnătura ............................................... 

4. Data întocmirii ................... 

                                                                                                                      

Luat la cunostinţă de către ocupantul postului                                                                         

1. Numele şi prenumele:  

2. Semnătura ....................................... 

3. Data .............................. 

                                                                                   

Contrasemnează:                                                                                                     

1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia: Director General  

3. Semnătura ......................................... 

4. Data .................                         

 


