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FIŞA POSTULUI 

NR. 33 

 

 

   Informaţii generale privind postul 

 

1. Denumirea postului: CONSILIER 

2. Nivelul postului: 

Functia publică corespunzătoare categoriei- executie 

3. Scopul principal al postului: 

Asigură îndeplinirea atribuţiilor prefectului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă şi 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

 

1. Studii de specialitate: studii superioare – studii universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

2. Perfecţionări (specializări): - 

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel)-  

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere) - 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare 

-grad relativ ridicat de autonomie în actiune; 

-iniţiativă şi creativitate; 

-aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe; 

-capacitate de analiză si sinteză; 

-capacitate de lucru în echipă si independent; 

-promptitudine si eficientă în efectuarea lucrărilor; 

-asumarea responsabilitătii; 

-păstrarea confidentialitătii; 

-corectitudine si fidelitate; 

 -abilitati de comunicare; 

-preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual. 
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6. Cerinţe specifice - 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) – 

 

Atribuţiile postului:  

 

 Monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în Planul 

multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 Solicită serviciilor publice repartizate prin ordin al prefectului şi autorităţilor locale 

propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului. 

 Solicită serviciilor publice repartizate prin ordin al prefectului propuneri în vederea 

întocmirii planului anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 

 Pe baza propunerilor serviciilor publice participă la elaborarea planului anual de acţiuni 

pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

 Solicită serviciilor publice repartizate prin ordin al prefectului rapoarte trimestriale cu 

privire la îndeplinirea măsurilor propuse în planul anual de acţiuni pentru realizarea în 

judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

 Solicită serviciilor publice repartizate prin ordin al prefectului rapoarte periodice cu 

privire la activitatea curentă a acestora 

 Informează periodic prefectul asupra modului de îndeplinire a planului anual de acţiuni 

pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

 Solicită serviciilor publice deconcentrate repartizate prin ordin al prefectului şi 

autorităţilor locale datele necesare elaborării raportului anual privind starea economico-

socială a judeţului 

 Participă la elaborarea raportului anual privind starea economico-socială a judeţului, pe 

care îl prezintă prefectului 

 Face parte din comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, care verifică modul de 

aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului 

 Informează periodic prefectul asupra situaţiei şi evoluţiei stării generale economice, 

sociale, culturale din judeţ 

 Elaborează şi actualizează periodic baza de date privind programele şi strategiile 

guvernamentale care se aplică în judeţ 

 Solicită serviciilor publice repartizate prin ordin al prefectului şi autorităţilor locale 

rapoarte asupra modului de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale 

sau ministeriale, le centralizează şi le prezintă prefectului 

 Asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice cu privire la ordinele prefectului 

prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; 
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 Asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice a actelor cu caracter normativ 

emise de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din 

subordinea Guvernului; 

 În exercitarea atributului prefectului de conducător al serviciilor publice deconcentrate, 

pentru serviciile repartizate prin ordin al prefectului asigură : 

o verificarea şi monitorizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

Regulamentului Intern şi a întocmirii fişelor de post 

o verificarea şi evidenţa patrimoniului serviciului public deconcentrat 

o verificarea existenţei dosarelor profesionale, a modului de organizare şi 

funcţionare a comisiei de disciplină, a activităţii de pregătire profesională 

continuă (inclusiv existenţa unei strategii şi planificări pe termen lung) 

o evidenţa şi stadiul acţiunilor în instanţă 

o monitorizarea paginii web a serviciului public deconcentrat 

o verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 

 Informează prefectul cu privire la aspectele semnalate cu ocazia verificărilor şi 

monitorizărilor înscrise în paragraful anterior 

 Urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al 

comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă 

 În cazul iminenţei sau manifestării unei situaţii de urgenţă, propune prefectului, în 

situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, după caz 

 Întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de 

dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în 

acest domeniu, pe care le înaintează prefectului 

 Asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale 

periculoase 

 Asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, 

cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse 

 Pe baza solicitărilor autorităţilor locale, prezintă prefectului propuneri pentru acordarea 

unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, 

epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase 

 Propune prefectului constituirea de comisii mixe care să verifice modul de distribuire a 

ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului 

 Face parte din comisiile desemnate prin ordin al prefectului pentru validarea pagubelor 

semnalate prin rapoarte operative de către comitetele locale pentru situații de urgență 

 Asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 

prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit 

legii; 
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 La propunerea serviciilor publice deconcentrate şi autorităţilor locale elaborează note de 

fundamentare şi proiecte de hotărâri ale Guvernului şi/sau alte acte normative, pe care le 

înaintează spre aprobare, potrivit legii; 

 Rezolvă sarcinile de serviciu ale doamnei Dascălu Loredana pe perioada cât aceasta 

lipseşte din unitate; 

 Rezolvă scrisorile şi corespondenta primită în termenul prevăzut de lege; 

 Îndeplineşte alte atribuţii trasate direct de către şeful ierarhic direct şi conducerea 

instituţiei; 

 Se preocupă permanent de însuşirea, cunoaşterea si aplicarea actelor normative în vigoare 

şi a celor nou apărute. 

 Acţionează în vederea îndeplinirii în condiţiile legii a unor atribuţii ce revin prefectului în 

domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi 

prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local 

 Răspunde de gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi 

termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea 

acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale 

 Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces. 

 Obligaţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cele privitoare la prevenirea şi 

stingerea incendiilor stabilite anterior ca anexă la fişa postului rămân în vigoare. 

 Respectă Codul de conduită al funcţionarilor publici, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, Regulamentul intern  

 

    Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

 

1. Denumire –CONSILIER 

2. Clasa – I 

3. Gradul profesional- superior 

4. Vechimea în specialitate necesară- 7 ani 

 

   Sfera relatională a titularului postului: 

 

1. Sfera relaţională Internă: 

a). Relaţii ierarhice:-subordonat faţă de – şeful serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale 

şi servicii publice deconcentrate; 

   -superior pentru- nu este cazul 

b) Relaţii functionale: - cu personalul din cadrul structurilor de specialitate ale Instituţiei 

Prefectului, judeţul Vrancea; 

c) Relaţii de control: - în limitele de competenţă stabilite pentru serviciul afaceri europene, relaţii 

internaţionale şi servicii publice deconcentrate prin regulamentul de organizare şi funcţionare 

d) Relaţii de reprezentare: în limitele stabilite de conducerea instituţiei si pe baza legitimaţiei sau 
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a ordinului de delegare 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: cu primarii, cu consiliile locale, cu serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile comunitare de utilităţi publice din judeţ  

b) cu organizatii internationale: în limitele stabilite de conducerea instituţiei; 

c) cu persoane juridice private: în limitele stabilite de conducerea instituţiei 

 

 

3. Limite de competentă: 

 

- propuneri cu privire la activitatea care depăseste limitele sale de competentă. 

 

  4. Delegarea de atributii şi competenţă— în caz de absentă motivată din institutie (cursuri, 

seminarii, delegări) sau în caz de concediu de odihnă sau alte concedii atributiile vor fi 

îndeplinite de  domnișoara Dascălu Loredana 

 

  Întocmit de: 

Numele si prenumele: Cătălin Drăgulescu 

Functia  publică de conducere:  şef serviciu 

Semnătura:____________ 

Data întocmirii: 

 

 

  Luat la cunoștință de către ocupantul postului 

Numele si prenumele:  

 Semnătura:   

 Data:               
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