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     CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
 
                                                                                                      Aprob, 
                                                                             Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti 
                                                                                       
                                                                                
                                      

FIŞA POSTULUI   
 

                                                                   
       Denumirea postului -CONSILIER 
       Nivelul postului: 
       Funcţia publică corespunzătoare: clasa I, gradul principal 
       Scopul principal al postului – post pentru operaţiunile de resurse umane privind             
       personalul Curţii de Apel Bucureşti şi instanţele subordonate acestuia. 
      Identificarea funcţiei publice 
      Denumire    consilier 
      Clasa        I 
      Gradul profesional  principal 
      Vechimea   în specialitate necesară   - 
       Condiţii specifice privind ocuparea postului  
       Studii de specialitate    - studii superioare în domeniul științelor economice 
       Perfecţionări (specializări) .   -    
       Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) - mediu 
       Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) - nu.    
       Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare - 
Realizarea obiectivelor 
Adaptabilitate 
Asumarea responsabilităţii 
Capacitatea de a rezolva problemele 
Capacitatea de implementare 
Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 
Capacitatea de analiză şi sinteză 
Creativitate şi spirit de iniţiativă 
Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic 
Capacitatea de a comunica 
Capacitatea de a lucra independent 
Capacitatea de a lucra în echipă 
Competenţa în redactare 
Capacitatea de consiliere 
Capacitatea de îndrumare 
Abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice 
Respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei 
Conduita în timpul serviciului 
Cerinţe specifice (de exemplu: detaşări  
Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) - nu. 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI           
conform art. 75 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
1).Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar 
şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel, şi are următoarele atribuţii: 
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   a) întocmeşte anual propunerile de state de funcţii şi de personal, pe care le înaintează spre 
aprobare ordonatorului principal de credite până la termenele stabilite de acesta. Înaintează un 
exemplar al propunerii de stat de funcţii şi personal, aprobat de către ordonator, 
compartimentului financiar-contabil, pentru întocmirea proiectului de buget, până la data 
stabilită de lege; 
    b) completează şi ţine la zi evidenţa pentru întregul personal al curţii de apel sau al 
tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; 
    c) întocmeşte şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidenţă a salariaţilor, 
în condiţiile legii; 
    d) iniţiază şi efectuează demersurile necesare declanşării şi organizării examenelor sau 
concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului auxiliar de 
specialitate şi conex, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, asigurând sprijinul 
logistic necesar desfăşurării acestora; 
    e) efectuează demersurile necesare procedurilor de delegare, detaşare, transfer, suspendare 
şi încetare a raporturilor de muncă pentru personalul prevăzut la lit. d); 
    f) efectuează demersurile necesare cu privire la înaintarea propunerilor de încadrare, 
promovare, suspendare şi încetare a activităţii, delegare, detaşare şi transfer pentru judecătorii 
instanţei, la nivelul Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii; 
    g) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii deciziile de acordare a concediilor de creştere a copilului sau a concediilor fără 
plată privind judecătorii din raza curţii de apel, pentru a fi depuse la dosarele profesionale ale 
acestora; 
    h) efectuează demersurile necesare cu privire la transformarea posturilor şi la modificarea 
schemelor de personal; 
    i) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea, transformarea postului şi încetarea 
activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel; 
    j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie; 
    k) întocmeşte şi transmite la Ministerul Justiţiei adeverinţele nominale cu datele necesare 
actualizării pensiilor de serviciu, pentru personalul care beneficiază de acestea, potrivit legii; 
    l) efectuează lucrările necesare privind acordarea sau modificarea drepturilor salariale pentru 
personalul curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, potrivit competenţelor 
legale; 
    m) asigură gestionarea dosarelor profesionale aferente tuturor categoriilor de personal, 
conform prevederilor legale; 
    n) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la 
instanţele din circumscripţia curţii de apel şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul 
informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; personalul 
de specialitate informatică asigură sprijin pentru aspectele de ordin tehnic; 
    o) transmite, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, către Consiliul Superior al 
Magistraturii evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel; 
    p) ţine evidenţa evaluărilor şi sancţiunilor disciplinare pentru personalul instanţei, altul decât 
judecătorii; 
    q) efectuează raportările statistice corespunzătoare specificului postului către Institutul 
Naţional de Statistică şi celelalte comunicări de date necesare, potrivit legii; 
    r) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport 
de muncă; 
    s) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii, şi colaborează cu 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi 
al carierei funcţionarilor publici; 
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    ş) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la 
fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, 
opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale, pe care le gestionează până la 
data predării la arhivă; 
    t) păstrează evidenţa şi datele de contact ale tuturor categoriilor de personal pensionat care 
beneficiază de pensia de serviciu şi informează aceste persoane ori de câte ori intervin 
modificări ale bazei de calcul, în sensul majorării îndemnizaţiei de încadrare brută lunară pe 
care o are un judecător sau grefier în activitate, în situaţiile prevăzute de lege; 
    ţ) îndeplineşte alte sarcini date de preşedintele instanţei ori de managerul economic. 
    (2) Compartimentul resurse umane de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea 
compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă 
centralizată. 
 
ATRIBUŢII CONCRETE STABILITE DE PREȘEDINTELE INSTANȚEI: 

Nr. 
crt. 

Obiective % 
din timp 

Termen  
de 

realizare 

1. efectuează lucrările necesare privind acordarea 
sau modificarea drepturilor salariale pentru 
personalul curţii de apel şi al instanţelor din 
circumscripţia acesteia, potrivit dispozițiilor legale 

10% Permanent 

2. ţine evidenţa modificării sporurilor acordate 
pentru personalul auxiliar de specialitate, conex, 
personal contractual şi funcţionarii publici 
încadraţi la Curtea de Apel Bucureşti şi instanțele 
arondate și redactează deciziile de modificare a 
salariului de bază, în raport de modificarea 
sporurilor 

15% Permanent 

3. acordă asistenţă pentru gestionarea în bune 
condiţii a programului de stabilire a drepturilor 
salariale conform dispoziţiilor legale 

5% Permanent 

4. gestionează datele solicitate de MJ pentru RMS 
şi participă la sesiunile de implementare 

10% Permanent 

5. efectuează raportările statistice corespunzătoare 
specificului postului către Institutul Naţional de 
Statistică şi celelalte comunicări de date 
necesare, potrivit legi 

5% 
 
 
 

 

Permanent 

6. întocmeşte toate lucrările privind solicitările 
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului 
Justiţiei şi unităţilor subordonate, Agenţiei 
Naţionale a funcţionarilor Publici, în limita 
sarcinilor stabilite 

 
5% 

 
Permanent 

7. întocmeşte situaţiile lunare pe categorii de 
personal şi funcţii, pentru Curtea de Apel 
Bucureşti şi instanţele arondate ce se transmit la 
MJ 

 
5% 

 
Permanent 

8. întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit 
Nomenclatorului de documente referitoare la 
fondul arhivistic şi materiale preconstituite, 

 
5% 

 
Permanent 
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aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, 
opisele, documentele proprii, precum şi dosarele 
profesionale, pe care le gestionează până la data 
predării la arhivă 

9. verifică drepturile stabilite la emiterea deciziilor 
de numire, promovare, modificare a sporurilor 
sau orice modificări intervenite 

 
5% 

 
Permanent 

10. operează modificările statului de funcţii şi 
personal al Curţii de Apel Bucureşti şi instanţele 
arondate şi actualizează permanent baza de date 
informatizată (LOTUS), asigurând menţinerea 
legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcţiile 
de specialitate din Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Ministerul Justiţiei, iar pentru 
aspectele de ordin tehnic este asistată de un 
informatician 

 
10% 

 
Permanent 

11 Comunică Compartimentului Salarizare din cadrul 
DEFA a Curții de Apel București informațiile 
necesare în vederea transmiterii către ANAF 

5% Permanent 

12. înregistrarea lucrărilor intrate şi ieşite din cadrul 
Compartimentului Personal în registrul electronic 
„Registry”, în limita sarcinilor stabilite 

 
5% 

 
Permanent 

13. coordonează activitatea birourilor similare din 
cadrul tribunalelor arondate Curţii de Apel 
Bucureşti, în limita sarcinilor stabilite 

5% 
 

 
Permanent 

14. Îndeplineşte atribuţiile de serviciu stabilite în 
sarcina colegilor de compartiment în situaţiile în 
care aceștia lipsesc din instanţă sau în cazurile 
de imposibilitate temporară de exercitare a 
funcției 

5%  
Permanent 

 
 

15. execută în limitele funcţiei şi alte sarcini date de 
preşedintele Curţii de Apel Bucureşti 

5% Permanent 

 
   Limite de competenţă –  îndeplineşte atribuţiile cu avizul preşedintelui Curţii  
                                                   de Apel Bucureşti. 
   Delegarea de atribuţii – în perioada în care lipseşte din unitate, atribuţiile acesteia vor fi 
preluate de…. 
    Sfera relaţională: 
    Intern: 

a)Relaţii ierarhice - subordonat faţă de :  
                             - preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Apel                                        
Bucureşti şi managerul economic al Curţii de Apel Bucureşti. 

                                                                                                     
                                    - superior pentru ............-...................... 

 b) Relaţii funcţionale – cu primul grefier al Curţii de Apel Bucureşti,                                                                                                                    
                                             primii grefieri al instanţelor  subordonate Curţii de 
                                             Apel Bucureşti şi Departamentele economico – financiar 
                                             al tribunalelor arondate Curţii de Apel Bucureşti 
      c) Relaţii de control ............................-...................... 
      d) Relaţii de reprezentare ...................-........................ 
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    Extern: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice –   Ministerul Justiţiei - Direcţia  
                        Resurse Umane şi Relaţii cu Consiliul Superior al Magistraturii: 
                                                    -    Consiliul Superior al Magistraturii – Direcţia 
                                                                    Resurse Umane  

      b) cu organizaţii internaţionale ...........-............................ 
      c) cu persoane juridice private ............-............................ 
    
      Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
      Numele şi prenumele       Semnătura ........................... 
      Data ……………………………. 
 
      Avizat de 
      Numele şi prenumele  
      Funcţia de conducere – manager economic la Curtea de Apel București 
      Semnătura ................. 
      Data…………………….  


