
Serviciul  Resurse Umane, Juridic 

 Atribuţii:  
 ȋntocmește documentele necesare pentru aprobarea  organigramei, a statului de funcţii și a 

statul de personal; 

 ȋntocmește Regulamentul Intern al societății și Codul de etică; 

 asigură gestionarea fişelor posturilor; 

 asigură consilierea etică a salariaților; 

 organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, 

după caz, desfăşurarea în condiţiile legii a concursurilor şi examenelor pentru recrutarea 

personalului; 

 întocmeşte, completează şi gestionează dosarele profesionale ale salariaților; 

 ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate salariaților;  

 asigură implementarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor, declaraţiile de avere şi de interese ale 

salariaţilor din cadrul societății; 

 asigură întocmirea corectă a documentelor primare ce stau la baza plăţii lunare a salariului 

pentru tot personalul; 

 organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională; 

 coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale salariaţilor; 

 întocmeşte documentele necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea, 

trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, 

detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii şi încetarea contractului individual de muncă, 

după caz, pentru personalul societății; 

 stabileşte şi asigură evidenţa vechimii în muncă a salariaţilor; 

 operează înregistrările în Registrul general de evidenţă a  salariaţilor; 

 verifică respectarea programului de lucru de către salariaţii societății; 

 urmăreşte întocmirea planificării concediilor de odihnă şi efectuarea acestora,  evidenţa 

altor categorii de concedii acordate potrivit legii; 

 întocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare; 

 întocmeşte şi eliberează, la solicitarea angajaţilor, adeverinţe de salariat; 

 asigură secretariatul şedinţelor operative organizate de directorul societății şi întocmeşte, 

săptămânal, situaţia îndeplinirii sarcinilor de serviciu rezultatele ȋn şedinţele operative. 

                              

Consilier Juridic 

Atribuţii: 

 apără drepturile şi interesele legitime ale societății în raporturile cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoana juridică sau fizică, română sau 

străină;  



 redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale care privesc activitatea S.C.Salpitflor 

Green S.A; 

 avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic; 

 ȋntocmește formalitățile prevăzute de lege ȋn cazul modificării actului constitutiv, 

asigurând ȋnregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerțului; 

 asigură respectarea legalităţii clauzelor stipulate în contracte; 

 ȋntocmeşte proiecte de contracte împreună cu compartimentele funcţionale asigurând 

respectarea disciplinei contractuale; 

 reprezintă şi susţine interesele S.C.Salpitflor Green S.A. în faţa instanţelor judecătoreşti, 

organelor de urmărire penală, notariate şi alte organe judecătoreşti, în baza împuternicirii 

exprese acordate de directorul societăţii în procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată 

în diferite faze ale proceselor, asigurând completarea probatoriului şi depunerea de 

concluzii scrise; 

 întocmeşte dosarele, formulează acţiuni, întâmpinări, concluzii, obiecţiuni la rapoartele de 

expertiză şi solicită probe în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rol; 

 întocmeşte evidenta cauzelor aflate pe rolul instanţei şi a corespondenţei; 

 asigură asistenţa juridică a celorlalte secții, servicii şi birouri din cadrul societăţii; 

 avizează contractele, referatele, deciziile, alte documente; 

 studiază  documentaţiile pentru licitaţiile organizate de societate; 

 participă la licitaţiile organizate de societate, în situaţiile unde este nominalizat să 

participle; 

 urmăreşte modificările legislative în mod current; 

 asigură accesul la informaţiile de interes public. 

 


