
IV. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ŞI JURIDIC. 

1. Acte procedurale cu instanţele de judecată (cereri de chemare în 
judecată, întâmpinări, note de şedinţă, etc.); 

2. Referate, note, studii, informări de specialitate; 
3. Proiecte de dispoziţii ale conducătorului instituţiei; 
4. Registru unic de control; 

5. Protocoale de colaborare cu alte instituţii; 
6. Note interne emise de conducătorul instituției. 

7. State de funcţii, hotărârile Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, 
corespondenţă pentru obţinerea avizelor prealabile; 
8. Corespondenţă cu alte instituţii publice şi autorităţi centrale şi locale şi 

persoane fizice; 
9. Dispoziţii ale directorului executiv al Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanei al jud Bistrița-Năsăud; 
10.Proiecte de dispoziţii privind numirea, eliberarea modificarea raporturilor 
de serviciu pentru funcţionarii publici, angajarea, modificarea sau încetarea 

contractului de muncă pentru personalul contractual. Stabilirea sau 
modificarea drepturilor salariale; 

11. Rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale cu privire la 
situaţia personalului; 

12. Regulamentul Intern; 
13. Baza de date privind funcţionarii publici. Evidenţa funcţiilor publice, 
dosarele funcţionarilor publici, declaraţii de avere şi de interese. Precizări 

A.N.F.P., avize şi alte documente privind funcţia publică şi funcţionarii. Fişa 
postului pentru funcţionarii publici. Rapoarte de evaluare a performantelor 

profesionale ale funcţionarilor publici; 
14. Documentaţii privind angajări/recrutări, promovări ale personalului, 
concursuri/examene; 

15. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale funcţionarilor publici; 
16. Registru de evidenţă a  declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de 

interese ale funcţionarilor publici; 
17. Dosare profesionale ale funcționarilor publici, dosare personal pentru 
personalul contractual; 

18. Planificare concedii de odihnă, cereri de plecare în concedii, rechemări 
din concedii de odihnă, răspunsuri, rapoarte, referate referitoare la concedii 

de odihnă, studii, etc.; 
 



 
19. Adeverinţe eliberate angajaţilor, alte adrese doveditoare pentru 

angajaţi şi recomandări solicitate de aceştia.   
20. Adeverinţe privind atestarea vechimii în muncă; 

21. Documente privind perfecţionarea personalului; 
22. Pontaje, certificate medicale, condică de prezenţă; 
23. Registru general de evidenţă a salariaţilor; 

24. Registru pentru evidenţa dispoziţiilor emise de conducătorul instituţiei 
 


