PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

APROBAT
PRIMAR
Iuliu Ilyes

FIŞA POSTULUI
Nr. .........

InformaŃii generale privind postul
1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului:
3. Ocupat 4. Vacant

5. Scopul principal al postului:
CondiŃii specifice pentru ocuparea postului1
1. Studii de specialitate:
2. PerfecŃionări (specializări):
3. CunostinŃe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine2 (necesitate şi nivel3 de cunoaştere):
5. AbilităŃi, calităŃi şi aptitudini necesare:
6. CerinŃe specifice4:
7. CompetenŃa managerială (cunoştinŃe de management, calităŃi şi aptitudini manageriale):
AtribuŃiile postului5:
Descrierea responsabilitatilor postului.
a) privind relaŃiile interpersonale / comunicarea.
b) faŃă de echipamentul din dotare.
c) în raport cu obiectivele postului
d) privind securitatea şi sănătatea muncii
e) privind regulamentele / procedurile de lucru
Identificarea funcŃiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire:
2. Clasa:
3. Gradul profesional6:
4. Vechimea (în specialitate necesară):
Sfera relaŃională a titularului postului
1. Sfera relaŃională internă:
a) RelaŃii ierarhice:
- subordonat faŃă de:
- superior pentru:
b) RelaŃii funcŃionale:
c) RelaŃii de control:
d) RelaŃii de reprezentare:
2. Sfera relaŃională externă:
a) cu autorităŃi şi instituŃii publice:
b) cu organizaŃii internaŃionale:
c) cu persoane juridice private:
3. Limite de competenŃă7:
4. Delegarea de atribuŃii si competenŃă:
5. Indicatori de performanŃă
- 6. Perioada de evaluare a performanŃelor profesionale
1
Se va completa cu informaŃiile corespunzatoare condiŃiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autoritătii sau instituŃiei publice pentru ocuparea funcŃiei publice
corespunzătoare.
2
Dacă este cazul.
3
Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinŃe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
4
De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiŃii.
5
Se stabilesc pe baza activităŃilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanŃă cu specificul funcŃiei publice corespunzătoare postului
6
Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
7
Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuŃiilor care îi revin.

Întocmit de8:
1. Numele şi prenumele: ...........................................................
2. FuncŃia publică de conducere: …………………………………..
3. Semnătura .....................................................................................................
4. Data întocmirii: ……………………………………………….
Luat la cunoştintă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele: ......................................................
2. Semnătura .....................................................................................................
3. Data: ………………………………………………………….
Contrasemnează9:
1. Numele şi prenumele: ...................................................................................
2. FuncŃia: Arhitect sef ............................................................................................
3. Semnătura: ....................................................................................................
4. Data: .............................................................................................................

8
9

Se intocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfasoară activitatea titularul postului.
Are calitatea de contrasemnatar persoana prevazută la art. 118 alin. (2) din hotărâre

