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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

         SERVICIUL RESURSE UMANE 
 

1. STRUCTURA : 
 

Serviciul Resurse Umane funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 

domnul Robu Nicolae.  

 

2. COMPONENŢA SERVICIULUI: 
 

Serviciul Resurse Umane  are în componenţă  10 posturi de execuţie şi este condus de Rodica Aurelian – 
Şef serviciu. 

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE: 
 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane rezidă în gestiunea 
curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice. 

 

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 
 

În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului Resurse Umane au fost puse în aplicare următoarele acte 
legislative:     

- Legea nr. 188/ 1999 - Statutul funcţionarilor publici; 
 - Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, rep.; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; 

 -Hotărârea  nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici 

 - Hotărârea  nr.286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
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promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

 - Hotărârea  nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici 

 - Hotărârea nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
 - Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 -Ordonanţă De Urgenţă nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 -Hotărârea nr. 761 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 -Ordonanţă De Urgenţă nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene si legea nr.80/2018 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 -Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 -Ordonanţă De Urgenţă nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 

 -Hotărârea nr. 940 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 

 -Ordonanţă De Urgenţă nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative si legea nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative  
 -Ordonanţă De Urgenţă nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative si legea nr.115/2017 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative  

 -Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  

 - Decizia nr.513/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) 
din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal  
 -Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
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 - Hotărârea nr. 767/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii 
în muncă 

 - Ordonanţă De Urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare  

 - Ordonanţă De Urgenţă nr.41/2018 privind pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 - Ordonanţă De Urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 
 - Ordonanţă De Urgenţă nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare  

 - Ordonanţă De Urgenţă nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative  

 - Legea nr.198/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării 
pentru accidente de muncă 

 - Ordinul nr. 2169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale 
ale personalului plătit din fonduri publice 
 - Hotărârea nr.751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un 
spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare  

 - Legea 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 

 - Hotărârea nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de 
înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare 
salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 
 

În anul 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Au fost depuse, lunar la Casa de Asigurări de Sănătate Timiş: 
- Cerere  de restituire a diferenţelor dintre suma indemnizaţiilor cuvenite şi contribuţia de 

concedii şi indemnizaţii de asigurari de sănătate datorată de angajator; 
- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii respective; 

 Au fost depuse lunar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş   
- Declaraţia 112 privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 
- Declaraţia M 500 raportare personal instituţii publice; 
- Declaraţia 100 privind obligaţiile de plata la bugetul de stat 
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- Formularul L 153 privind veniturile salariale ale personalului platit din 
fonduri publice 

- Declaraţia 205 – declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursa 
 Au fost întocmite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de impunere pentru 

stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 2018. 
 Elaborarea planului de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici; 
 S-a asigurat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru 

activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017,  
 S-a asigurat programarea concediilor de odihnă aferente anului 2019, pentru toţi angajaţii instituţiei. 
 Monitorizarea planului de perfecţionare profesională pe anul 2018;  
 Actualizarea permanentă a bazei de date; 
 Organizarea examenelor de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru 

functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  
 

În perioada iunie – iulie  2018 a  avut loc evaluarea şi selecţia ofertelor furnizorilor de programe de 
formare profesională pentru tot personalul instituţiei.  

A fost modificată Organigrama, Statul de Funcţii si si a Regulamentului de Organizare si Functionare 
conform HCL nr.292 din data de 22/05/2018 si   HCL NR. 611 din data  16/11/2018 privind modificarea şi 
aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 

Din luna mai 2018, având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, magistraţilor, a 
unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse prin Legea 
nr.176/02.09.2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, s-a procedat la 
actualizarea, publicarea pe site-ul instituţiei şi transmiterea în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale de 
Integritate a declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi majorarea salarului minim brut pe 
ţară. 

Începând cu 1 ianuarie 2018 au fost majorate salariile atât pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara cât şi a serviciilor subordonate, conform prevederilor Legii nr.153/2017 cu 
completarile si modificarile ulterioare, Hotãrârile Consiliului Local nr.542/2017  si 91/2018 privind restabilirea 
salariilor de bazã  pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara 
in functie de performantele profesionale ale acestuia. 

Pe tot parcursul anului au fost organizate concursuri de ocupare a funcţiilor vacante şi temporar vacante. 
La toate aceste concursuri Serviciul Resurse Umane a asigurat: 

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere; 
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- organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs; 

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 

- demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi. 

Ca urmare a acestor examene au fost încadrate în funcţie 46 de persoane.  

Conform prevederilor art. 56 lit.b) din Legea nr. 188/ 1999 au fost incadrate in functie prin transfer in 
interesul serviciului 3 persoane. 

Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, în 
vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei 
funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale 
funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual 
din cadrul instituţiei noastre. 

La nivelul Serviciului Resurse Umane s-au analizat în vederea iniţierii proiectelor de hotărâre  şi s-au 
susţinut documentaţiile de specialitate în vederea promovării următoarelor Hotărâri ale Consiliului Local, care 
apoi au fost adoptate: 

- HOTĂRÂREA NR. 29/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfãşurare a 
concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 
Serviciului Public de Administrare a “Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în 
sectorul automotive” 

- HOTĂRÂREA NR.91/2018 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind 
stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.92/2018 privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de 
specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.118/2018 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Poliției Locale Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR.133/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia 
Fiscala a Municipiului Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.134/2018 privind modificarea si aprobarea  Statului de functii  si a Organigramei 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.163/2018 privind infiintarea unei linii de gardă in cadrul Compartimentului 
Gastroenterologie  al Spitalului Clinic  Municipal de Urgenta Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.193/2018 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 
2013-2018, a managementului Casei de Cultura a Municipiului Timisoara 
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- HOTĂRÂREA NR.254/2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de 
Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Serviciul Public Creșe Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR.291/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale 
furnizate 

- HOTĂRÂREA NR.346/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.292/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.347/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Serviciul 
Public Asistență Medicală Școlară 

- HOTĂRÂREA NR.348/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Casa de 
Cultura a Municipiului Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.349/2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii, 
ale Spitalului Municipal de Urgenta Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.350/2018 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara  

- HOTĂRÂREA NR.376/2018 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Poliției Locale Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR.396/2018 privind modificarea Anexei  la Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2017 
privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului  de 
specialitate al Primarului Municipiului Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.422/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
pentru  Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.462/2018 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Compartimentului  de Îngrijire la Domiciliu - Complexul de Servicii pentru Persoane 
Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.499/2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții 
pentru Direcția Poliției Locale Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR.500/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a 
 Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Servicii 
specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

- HOTĂRÂREA NR.501/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia 
Fiscală a Municipiului Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.579/2018 privind modificarea si aprobarea  Statului de functii si a Regulamentului 
de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babes, Timisoara 

- HOTĂRÂREA NR.611/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara 
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- HOTĂRÂREA NR.672/2018 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru 
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara 

- HOTĂRÂREA NR.716/2018 privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru  
Direcția Poliției Locale Timișoara 

- HOTĂRÂREA NR.715/2018 privind modificarea Regulamentulului de Organizare şi Funcţionare,  a 
Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara  nr. 470/30.10.2015 

 

Au fost iniţiate un număr de 620 dispoziţii, având ca obiect: 

 

 numirea în funcţii publice; 
 încetare raporturilor de serviciu/ muncă; 
 modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; 
 suspendarea raporturilor de serviciu / muncă; 
 exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante şi temporar vacante; 
 încetarea suspendării si reluare activităţii; 
 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
 încadrarea în clase de salarizare suplimentare; 
 promovarea în grad profesional sau după caz treaptă profesională; 
 

De asemenea,  au fost întocmite şi centralizate: 

 statele de plată lunare, situaţii recapitulative; 
 situaţii statistice:  

 S1 - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, 
 LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit 

către Institutul Naţional de Statistică. 
 Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de salariaţi, 

fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii publici, respectiv 
pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual. 

 Serviciul Resurse Umane a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia noastră 
are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card. 

 Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice, evidenţa şi transmiterea acestora 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 Întocmirea de Instrucţiuni Proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi 
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor 
de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în instituţie după ce au fost aprobate de către 
angajator; 
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 Au fost identificate pericolele şi evaluate riscurile pentru fiecare componentă a sistemului 
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul 
de muncă pe locuri de muncă / posturi de lucru; 

 S-a efectuat verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

 S-a întocmit un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

 A fost întocmită tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 
adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii 
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către 
lucrători a informaţiilor primite; 

 S-au evidenţiat meseriile şi profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 
autorizarea exercitării lor; 

 S-au stabilit posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi posturile de lucru care, la 
recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic 
periodic; 

 S-a monitorizat funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, 
precum şi a instalaţiilor de ventilare; 

 S-au întocmit  fişele de identificare a factorilor de risc profesional pentru fiecare lucrator; 

 S-a efectuat instruirea introductiv generală a noilor angajaţi, precum şi instruirea suplimentară a 
lucrătorilor care au lipsit mai mult de 30 zile; 

 S-a întocmit documentaţia pentru achiziţia serviciului de medicina muncii pentru toţi lucrătorii din 
cadrul instituţiei, şi s-a monitorizat serviciul de medicina muncii;  

 

Au fost înregistrate/ completate/ eliberate: 

 625  foi colective de prezenţă; 
 6158 cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, rechemări,  

adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă; 
 886 concedii medicale; 
 9 persoane au fost suspendate din funcţia publică, 
 14 persoane au reluat activitatea, 
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 au fost supuse vizei de control financiar preventiv un număr de 44 operaţiuni, 
 s-au întocmit formele de angajare prevăzute de lege pentru un număr de 49 de persoane,  
 s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru un număr de 44 de persoane, în urma 

încetării raporturilor de muncă / serviciu,  
 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare. 
 La sfârşitul anului 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2017. 
 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019: 

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

o Administrarea personalului;   
o Gestiunea personalului; 
o Formare şi perfecţionarea profesională; 
o Evaluarea performanţelor; 
o Securitatea şi sănătate; 
o Managementul asistenţei medicale. 

 

 

 

 

 


