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Managementul resurselor umane vizează asigurarea şi menţinerea unui sistem unitar de 

resurse umane calificate şi competente pentru îndeplinirea obiectivelor societăţii. 

Politica de resurse umane constituie unul dintre elementele importante în asigurarea 

condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, având în vedere rolul resurselor umane în 

creşterea eficienţei, acestea posedând capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării 

celorlalte resurse.  

Departamentul Resurse Umane Organizare Administrativ din cadrul SNIMVJ SA are relaţii 

funcţionale şi de colaborare cu toate direcţiile/departamentele/compartimentele din cadrul 

aparatului funcţional al societăţii şi cu conducerile sucursalelor. 

Prin raportare la documentele elaborate în cadrul departamentului, cât şi la atribuţiile şi 

sarcinile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societății, în anul 2015 s-a 

realizat:  

-asigurarea şi menţinerea unui sistem unitar de resurse umane calificate şi competente pentru 

îndeplinirea obiectivelor societăţii; 

-coordonarea întregii activități de resurse umane din cadrul societăţii, respectiv: selecţia, 

încadrarea, formarea profesională, evaluarea, promovarea şi salarizarea personalului; 

-coordonarea activității de organizare a societăţii;  

-elaborarea de structuri organizatorice (organigrame) ale societăţii/sucursalelor şi refacerea 

acestora ori de câte ori s-a impus, corespunzător scopurilor urmărite și întocmirea  Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi a fişelor posturilor, atât pentru aparatul 

funcţional al societăţii, cât şi pentru sucursale; 

-coordonarea şi urmărirea activității de salarizare a personalului la nivelul societăţii;  

coordonarea şi urmărirea activității de normare din cadrul sucursalelor societăţii; 

-redactarea Contractului Colectiv de Muncă al societăţii; 

-asigurarea gestionării declarațiilor de avere și de interese ale personalului de conducere din 

cadrul societății; 

-elaborarea Planului Anual de Formare Profesională a salariaţilor aparatului funcţional al 

societăţii;  

      -asigurarea desfăşurării în condiţii optime din punct de vedere administrativ a activităţii în 

cadrul sediului S.N.Î.M.V.J. S.A.  

  

În cursul anului  2015, au mai fost realizate lucrări privind: 

- participarea la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SNIMVJ SA pe anul 2015 

privind propuneri referitoare la numărul de personal și fondul de salarii necesar, cu 

respectarea prevederilor legale; 

- elaborarea de structuri organizatorice (organigrame), pentru aparatul funcțional al societăţii 

și sucursale și modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului 

Intern, având în vedere concedierile colective efecuate și închiderea Sucursalei Mina Petrila; 

- elaborarea/completarea fişei post, pentru personalul aparatului funcţional al societăţii şi 

conducerea sucursalelor; 

- întocmirea grilelor de salarizare, anexă la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare; 

- participarea la discuții și întocmirea actelor adiționale și a protocoalelor pentru acordarea 

drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare;  

- înregistrarea şi transmiterea la Agenţia Naţională de Integritate a declaraţiilor de avere şi 

declaraţiilor de interese şi publicarea pe site-ul societății; 

- organizarea şi ţinerea evidenţei personalului societății; 



- ţinerea evidenţei concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și  

pentru evenimente deosebite; 

- întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi de personal; 

- asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, sau 

temporar vacante, din cadrul societății; 

- întocmirea deciziilor şi actelor adiţionale la contractul individual de muncă care au avut ca 

obiect numirea în funcţii de conducere și execuție, încetarea raporturilor de muncă, 

modificarea raporturilor de muncă, majorarea salariilor de bază, acordarea concediului 

pentru îngrijirea copilului, sancţionarea disciplinară, suspendarea activităţii; 

- actualizarea, rectificarea şi evidenţa dosarelor personale ale salariaţilor şi a registrului 

electronic de evidenţă, REGES, prin completarea on-line a bazei de date existente pe 

portalul Inspecţiei Muncii, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- efectuarea concedierilor colective, conform Planului de disponibilizare aprobat; 

- eliberarea de adeverinţe solicitate de către salariaţii societății în funcţie de necesităţi: medic 

de familie, spital, împrumuturi, achiziţionări de bunuri; 

- au fost întocmite diverse situații cerute de Ministerul de resort si alte ministere și instituții; 

- evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariaţilor pentru anul 2014; 

- arhivarea şi înregistrarea tuturor documentelor emise la nivelul serviciului; 

- mutarea arhivei de la Mina Petrila având în vedere finalizarea închiderii acesteia, la Mina 

Paroșeni; 

- întocmirea referatelor în baza cărora salariaţii societății urmează cursuri de pregătire 

profesională, în baza ofertelor pentru cursuri de pregătire profesională primite de la 

instituţiile abilitate în domeniu 

- coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare profesională desfăşurată prin cursuri de 

perfecţionare profesională organizate de furnizori de programe de formare profesională şi 

cursuri la locul de muncă; 

- au fost întocmite situațiile statistice LV - trimestrial privind ancheta locurilor de muncă 

vacante și S3 privind costul forţei de muncă în anul 2014. 

  

Situaţii privind personalul salariat şi gestionat de către Departamentul Resurse Umane 

Organizare Administrativ în cursul anului 2015 la SNIMVJ SA 

 

La începutul anului 2015 numărul de personal la SNIMVJ SA a fost de 1.678 ajungând la 

finele anului 2015 la 1.139, ca urmare a ieșirilor din sistem prin concediere colective și alte cauze. 

Au fost concediate 487 persoane,  în 2 etape, contractele individuale de muncă ale 

salariațiilor disponibilizați încetând la data de 1 iulie 2015 pentru prima etapă, respectiv 10 

decembrie 2015 pentru etapa a doua, cu respectarea legislației în vigoare. 

Media de vârstă a personalului la 31.12.2015 pe total SNIMVJ SA a fost de 43,6 ani, iar 

pentru personalul care desfășoară activitate la front a fost de 41,1 ani. 

Raportul personalului direct productiv la personalul indirect productiv este de 1 : 3,28. 

Au fost respectate prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare privind acordarea 

drepturilor salariale, astfel procentul de realizare al câștigului salarial mediu acordat în anul 2015 a 

fost corelat cu procentul de realizare al productivității muncii realizate în anul 2015.  

În cursul anului 2015 au fost organizate cursuri de perfecționare pentru meseriile de miner, 

ajutor miner, vagonetar, electrician și lăcătuș la care au participat 329 de salariați și 6 cursuri 

organizate de furnizori autorizați la care au participat 9 persoane. 

 

În contextul social şi economic prin care trece România în ultimii ani, ţinând cont de  

încadrarea în fondurile bugetare alocate și respectarea Planului de închidere aprobat  prin Decizia 

nr. C(2012) 1020 final și modificat prin Decizia C(2015) 8066 final, considerăm că Departamentul 

Resurse Umane Organizare Administrativ s-a ridicat la nivelul politicilor promovate până în 

prezent, de societate în domeniile proprii de competenţă şi a răspuns cerinţelor ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi 

atribuţii, de natură a asigura servicii competente orientate către proprii salariaţi.  

 


