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Fişa postului 
Atribuţiile postului: 

În calitate de şef serviciu 

- Asigură buna organizare a activităţii funcţionarilor publici din subordine, respectarea de către 

aceştia a programului de lucru, a conduitei şi disciplinei. 

- Stabileşte săptămânal activităţile şi lucrările prioritare ce trebuie realizate potrivit atribuţiilor 

specifice serviciului şi acţiunilor dispuse de conducerea instituţiei prefectului. 

- Analizează săptămânal stadiul realizării activităţilor şi lucrărilor stabilite conform punctului 2 de 

mai sus. 

- Repartizează pe salariaţi corespondenţa şi lucrările atribuite serviciului. 

- Ţine evidenţa/calendarul lucrărilor cu termen şi ia măsuri pentru respectarea termenelor 

respective. 

- Participă la implementarea, coordonarea și monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial 

în cadrul Instrituției Prefectului. 

- Întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru fiecare salariat din cadrul serviciului, în condiţiile 

legii.  

- Întocmeşte anual, în condiţiile legii, fişa de evaluare a activităţii profesionale pentru fiecare 

salariat al serviciului  şi stabileşte, cu consultarea fiecăruia, nevoile de perfecţionare profesională 

ale acestora. 

- Propune actualizarea atribuţiilor specifice serviciului în funcţie de modificările intervenite ca 

urmare a apariţiei unor noi reglementări. 

- Coordonează, controlează și îndrumă personalul din subordine. 

- Exercită atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit anexei care face parte din 

prezenta fișă de post. 

- Prelucrează date cu caracter personal. 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei prefectului, în condiţiile legii. 

În domeniul PROIECTE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, STRATEGII ŞI PROGRAME 

GUVERNAMENTALE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

- Întocmește anual Planul de acţiuni pentru integrare europeană şi relaţii externe al Instituției 

Prefectului. 

În vederea informării și comunicării pe teme europene :  

- Asigură diseminarea, în condiţii de maximă eficienţă şi acurateţe, a informaţiilor pe teme   

europene, în toate domeniile (cu consultarea consiliului județean și a conducătorilor serviciilor 

publice deconcentrate). 

- Acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, 

pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central. 

În domeniul accesării fondurilor europene : 

- Asigură informarea autorităților administrației publice locale și a persoanelor interesate cu privire 

la accesarea programelor cu finanțare externă ale Uniunii Europene și ale altor organisme 

internaționale. 

- Acordă asistență autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate 

pentru accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 

- Monitorizează stadiul implementării proiectelor cu finanțare europeană la nivelul autorităților 

publice locale și al instituțiilor publice din județ și oferă sprijin, când este cazul, pentru depășirea 

disfuncționalităților apărute. 

- Întocmește și implementează proiecte cu finanțare nerambursabiă în cadrul programelor în care 

instituția prefectului  ste eligibilă. 

- Asigură implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD la 
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nivelul județului. 

În domeniu relațiilor internaționale:  

- Dezvoltă relații de colaborare internațională la nivelul instituției prefectului în vederea inițierii de 

proiecte comune și schimburi de bune practici. 

- Gestionează și monitorizează relațiile și colaborările internaționale ale instituției prefectului. 

- Acordă sprijin autorităților administrației publice locale privind inițiativele de încheiere a unor 

acorduri de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, la nivel județean și internațional. 

În domeniu relației cu societatea civilă/mediul nonguvernamental 

- Acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu afacerile europene şi 

participă la programele societăţii civile în acest domeniu; 

- Încurajează colaborarea cu societatea civila in derularea de proiecte de dezvoltare locala, finantate 

din fonduri nerambursabile. 

- Asigură funcționalitatea Comisiei de Dialog Social. 

- Verifică modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Comisiei de Dialog Social 

- Asigură realizarea și transmiterea de informări cu privire la desfășurarea ședințelor Comisiei de 

Dialog Social. 

În domeniul reformei administrației publice 

- Urmărește dezvoltarea continuă a capacităţii administrative a Instituției Prefectului,  prin 

adoptarea unor metode moderne de management la nivelul instituţiei, în scopul îmbunătăţirii 

calităţii serviciilor. 

- Acționează pentru îmbunătăţirea comunicării în interiorul instituţiei în ce priveşte schimbul de 

informaţii şi fluidizarea fluxului documentelor. 

- Acționează pentru îmbunătăţirea comunicării instituţiei cu exteriorul (în sensul promovării 

imaginii acesteia, asigurării transparenţei activităţilor desfăşurate pentru cetăţeni și o bună 

cunoaștere a ceea ce se întâmplă la nivelul județului. 

- Urmărește și aplică prevederile cuprinse în strategiile și programele naționale pentru susținerea 

reformei în administrația publică. 

În domeniul egalității de șanse 

- Asigură funcționalitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice. 

- Asigură funcționalitatea Biroului Judetean pentru Romi, încurajând și sprijinind realizarea unui 

parteneriat viabil între structurile administrației publice si comunitățile de romi în scopul 

îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de incluziune a cetățenilor români 

aparținând minorității romilor. 

În domeniul dezvoltării economice 

- Urmărește să asigure condiţiile necesare unei dezvoltări durabile a judeţului, prin promovarea 

parteneriatelor la nivel local şi generarea de proiecte şi programe de dezvoltare economico-socială 

viabile. 

- Colaborează cu agenții economici din județ, cuprinși în eșantionul anual al Comisiei Naţionale de 

Prognoză, pentru întocmirea şi transmiterea anchetelor de conjunctură, în vederea realizării 

estimării trimestriale a evoluției industriale. 

În domeniul SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE, SITUAŢII DE URGENŢĂ 

- Prezintă conducerii instituţiei prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în 

concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. 

- Asigură întocmirea anuală a planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare. 

- Asigură realizarea și informarea periodică a conducerii instituţiei prefectului cu privire la situaţia 
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şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ. 

- Asigură documentarea necesară şi elaborarea Raportului anual privind starea economico-socială a 

judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne. 

- Monitorizează modul de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale. Urmărește, 

împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice 

locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun. 

- Asigură participarea, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, la acţiuni de 

verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul 

judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului. 

- Asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi  situaţiile financiare privind execuţia 

bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite după caz, în 

vederea emiterii avizului prefectului; 

- Asigură secretariatul tehnic al colegiului prefectural. 

- Monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate.  

- Asigură transmiterea hotărârilor adoptate în cadrul colegiului prefectural şi monitorizează 

îndeplinirea acestora. 

- Asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de către conducerea instituţiei prefectului, în calitate de 

preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în 

cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Întocmește rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, 

precum şi a măsurilor întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe 

care le înaintează conducerii instituţiei prefectului. 

- Colaborarează cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Sistemul de Gospodărire a 

Apelor, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, etc, în vederea informării populaţiei, cu 

privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase; 

- Informează conducerea instituţiei prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 

periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse. 

- Informează conducerea instituţiei prefectului cu privire la acordarea unor ajutoare umanitare 

populaţiei afectate de dezastre, în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate 

de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase. 

- Verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului. 

- Elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a proiectelor de ordine 

ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate; asigură 

transmiterea ordinelor prefectului către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului 

public deconcentrat; 

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

multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform prevederilor HG 

nr.246/2006; 

- Participă la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor generale și parțiale precum și a 

referendumului local sau național, potrivit legii. 

- Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele 

mai bune condiţii a atribuţiilor ce i-au fost conferite prin reglementările legale. 

- Constituie dosarele cu documentele create, menționate în nomenclatorul arhivistic specific 

serviciului, și le predă, pe bază de inventar, la arhivă, în al doilea an de la crearea lor. 

 

 


