ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC CREȘE

APROBAT,
DIRECTOR,

……………………

FIŞA POSTULUI
Nr. ...........

1.
2.
3.
4.
5.

POSTUL: Referent
COD COR: 331309
NIVELUL POSTULUI : De execuție
COMPARTIMENTUL: Relații cu publicul
OBIECTUL PRINCIPAL AL POSTULUI: asigurarea legăturii între Serviciul Public Creșe și
alte instituții, unități, cetățeni etc., pentru informarea și soluționarea problemelor ce sunt de
competența Serviciului Public Creșe Timișoara;

6. RELAŢII DE SERVICIU :
6.1. Ierarhice: este subordonat Șefului Biroului Financiar și Directorului Serviciului
Public Creșe;
6.2. Funcţionale: cu toate compartimentele/structurile Serviciului Public Creșe;
6.3.De colaborare: colaborează cu ceilalți angajați ai Serviciului Public Creșe;
6.4.De reprezentare: în limitele stabilite de superiorul ierarhic în vederea îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu.
7. ATRIBUŢIILE POSTULUI :
 Asigură prin activitatea de curierat și distribuție a corespondenței, circuitul documentelor;
 Asigură asistența cetățenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alte
mijloace de comunicare;
 Menține legătura cu instituțiile publice de interes;
 Informează conducerea Serviciului Public Creșe referitor la problemele cetățenilor;
 Primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii etc.) și le înregistrează;
 Transmite către celelalte compartimente din cadrul instituției documentele înregistrate și
repartizate;
 Informează cetățenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea instituției;
 Urmărește soluționarea și redactatrea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de
Director sau compartimentele de specialitate, către cetățeni;
 Comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;
 Arhivează și păstrează toate documentele Serviciului Public Creșe, conform prevederilor
legale;
 Respectă programul de lucru;
 La începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;
 Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență
timpul de muncă;
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Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și
cerințelor postului;
Colaborează cu celelalte compartimente ale Serviciului Public Creșe, nu creează stări
conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea un
disconfort în relațiile de lucru;
Respectă Regulamentul Intern al Serviciului Public Creșe, Regulamentul de Organizare și
Funcționare;
Respectă prevederile Ordonanței de Urgență 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
Are obligația de a efectua examenul medical periodic de medicina muncii conform
legislației în vigoare;
Îndeplinește atribuțiile ce îi revin în calitate de responsabil cu riscurile;
Îndeplinește și alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici superiori, în afara fișei
postului, dar în limitele competențelor sale profesionale.

8. RESPONSABILITĂŢI :
 Responsabilități ce derivă din atribuțiile postului;
 Are obligația de a cunoaște și de a respecta procedurile operaționale conform activităților
specifice și a procedurilor de sistem de la nivelul Serviciului Public Creșe;
 În lipsă, are obligația de a delega atribuțiile către un alt referent/inspector de specialitate;
Conform Legii nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, îi revin următoarele
obligații:
 Să își însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și măsurile de
aplicare a acestora;
 Să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la
procesul de muncă;
 Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă
situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de
propria persoană și de alte persoane participante la procesul de muncă;
 Să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să îl
informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;
 Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate;
 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate, pentru
a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de muncă sunt sigure și
fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate, pentru
realizarea oricăror măsuri și cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari,
pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 Să dea relațiile solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul securității și
sănătății în muncă.
Îndeplinește și respectă sarcinile și atribuțiile primite în conformitate cu cerințele OSGG
600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, HG 583/2016 privind
Strategia Națională Anticorupție – setul de indicatori de performanță, riscuri asociate
obiectivelor și măsurilor de strategie, Legea 251/2004 – privind bunurile primite cu titlu gratuit:
 Cunoaște și susține valorile etice și valorile instituției, respectă și aplică reglementările cu
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privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea
fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților;
În colaborare cu șeful ierarhic, asigură elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele
sau activitățile derulate în cadrul instituției;
Ia la cunoștință prin semnătură despre procedurile formalizate operaționale/sistem și
monitorizează aplicarea lor în condițiile cunoașterii și respectării regulilor de management
impuse și prevăzute de legislația în vigoare și se obligă să aducă la cunoștința șefului
ierarhic superior sesizările oricărei forme de abateri și neconformități de la activități de la
respectarea procedurilor;
Realizează, la un nivel corespunzător de calitate, atribuțiile din fișa postului în condiții de
regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență:
Respectă documentele SCIM aplicabile postului;
Se asigură că utilizează documentele formalizate SCIM în vigoare;
Comunică ideile pentru îmbunătățirea modului de lucru în cadrul structurii în care își
desfășoară activitatea;
Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura
acestora, orice declarație publică cu referire la locul de muncă este strict interzisă.

În caz de nerespectare a atribuțiilor și responsabilităților conform fișei postului, răspunderea este
disciplinară, administrativă sau penală, după caz, precum și materială în cazul în care s-a produs un
prejudiciu patrimoniului.
9. COMPETENŢE :
 Propuneri cu privire la asigurarea legăturii între Serviciul Public Creșe și alte instituții,
unități, cetățeni, etc.
 Răspunde de buna desfășurare a activității de informare și soluționare a problemelor ce sunt
de competența Serviciului Public Creșe.
10. CERINŢELE POSTULUI :
- studii: medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- specializare: - experienţă: fără vechime;
-calităţi: abilități de comunicare, promptitudine și eficiență, obiectivitate și
imparțialitate, atenție concentrată și distributivă, orientare spre ordine, meticulozitate.

Întocmit de:
1. Numele și prenumele: ………………………
2. Funcţia : ………………………………….…
3. Semnătura : ………………………..….……
4. Data întocmirii: ………………………….…
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele : ………………………
2. Semnătura : ………………………………..
3. Data : ………………………………………
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