DIRECȚIA MANAGEMENT
RESURSE UMANE

Nr. i/1381 din 10.11.2020.

În atenţia,
FUNCŢIONARILOR PUBLICI DE LA NIVELUL
SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1

APARATULUI

DE

SECTORULUI 1 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bulevardul Banu
Manta, nr. 9, Sector 1, Bucureşti, prin Primar CLOTILDE- MARIE- BRIGITTE
ARMAND, în calitate de reprezentant legal al angajatorului, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 833/2007
privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor
colective coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului
social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta,
CONVOCARE:
În contextul în care la data de 09.11.2020 a încetat mandatul reprezentanților
funcționarilor publici, ca urmare a expirării perioadei de maximum 2 ani, vă solicit
prezenţa în data de 17.11.2020, între orele 1200-1300, la sediul instituției din Bulevardul
Banu Manta, nr. 9, Sector 1, Bucureşti, în Sala de Consiliu, situată la etajul I:
1. În vederea alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici şi conferirea
mandatului special în scopul de a promova şi apăra interesele salariaţilor.
2. În vederea stabilirii atribuţiilor reprezentantului/reprezentanţilor funcţionarilor
publici precum şi modul de îndeplinire a acestora.
Reprezentanţii funcţionarilor publici au următoarele atribuţii principale:
a) urmărirea respectării drepturilor funcţionarilor publici, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu acordul colectiv aplicabil, şi cu regulamentul intern.
b) elaborarea/negocierea/semnarea regulamentului intern, a acordului colectiv şi a
planului de formare profesională.
c) promovarea intereselor funcţionarilor publici referitoare la salariu, condiţii de
muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte
interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă.
d) sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi
ale acordului colectiv aplicabil.
3. În vederea stabilirii duratei şi limitele mandatului reprezentantului/
reprezentanţilor funcţionarilor publici în cadrul adunării generale a funcţionarilor publici.
În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, vă informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă
legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.
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Durata mandatului reprezentanţilor funcţionarilor publici nu poate fi mai mare de
2 ani.
De asemenea, precizăm faptul că, reprezentanţii funcţionarilor publici sunt aleşi în
cadrul adunării generale a salariaţilor, prin votul majorităţii funcţionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate.
Numărul reprezentanţilor aleşi ai funcţionarilor publici se stabileşte de comun
acord cu angajatorul, respectiv va fi în număr de 3, în raport cu numărul de 286 de funcţii
publice ocupate din cadrul aparatului de specialitate precum şi raportat la numărul de
323 funcţii publice aprobate prin statul de funcţii de la nivelul instituţiei noastre.
Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai funcţionarilor publici, salariaţii care au capacitate
deplină de exerciţiu.
Potrivit prevederilor art. 37 și art. 38 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data de când
persoana devine majoră, respectiv de la data împlinirii vârstei de 18 ani.
Totodată, precizăm faptul că, reprezentanţii funcţionarilor publici trebuie să fie, la
rândul lor, funcţionari publici numiţi în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
Faţă de toate aceste aspecte, alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se
va realiza în cadrul adunării generale a funcţionarilor publici din data de
17.11.2020, între orele 1200-1300, în baza votului secret valabil exprimat de către
fiecare salariat funcţionar public prezent, iar comisia de validare va fi formată din
funcționari publici din cadrul Serviciului Resurse Umane și Organizare.
Aprob,
Primar
CLOTILDE- MARIE- BRIGITTE ARMAND
DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE,
DIRECTOR EXECUTIV
PETRICĂ MARIUS IONESCU
Întocmit,
Șef Serviciu Resurse Umane și Organizare
Iulian Ghinescu
Prezenta convocare se aduce la cunoştinţa funcţionarilor publici prin publicare pe site-ul
www.primariasector1.ro şi totodată, se comunică la nivelul fiecărui compartiment organizat distinct în
cadrul aparatului de specialitate, în conformitate cu schema de personal aprobată de conducerea acestuia.
Conducătorii compartimentelor funcționale vor asigura prelucrarea convocării sub semnătură cu întregul
aparat de specialitate.
În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, vă informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă
legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.
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