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                                                                                 Anexa la Dispoziția nr ................../.................. 

 

FIŞA POSTULUI MATRIȚĂ 
                                                                        Nr..........  

 
 

 Informaţii generale privind postul 
     1.  Denumirea postului: Şef Serviciul Tehnic - COD COR 111225 

     2.  Nivelul postului: Funcţie publică de conducere 

3. Scopul principal al postului: Organizarea, coordonarea și verificarea activităţii Serviciului 

Tehnic; 

     Condiţii specifice privind ocuparea postului:   
     1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în domeniul științelor inginerești sau economice;  

     2. Perfecționări (specializări): absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în 

domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 

publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

     3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel de bază, 

dovedite cu certificat/diplomă de absolvire; 

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

     5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, abilităţi în comunicarea scrisă şi 

verbală, capacitatea de a lucra în echipă şi independent, capacitate de concentrare, tact, atitudine 

respectuoasă față de toți cei cu care intră în contact, promptitudine și eficiență în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu, capacitatea de a găsi rapid soluții optime pentru rezolvarea problemelor, 

interpretare și aplicare corectă a legislaţiei, asumarea responsabilităţii, loialitatea şi fidelitate faţă de 

interesele instituţiei, profesionalism, tact, capacitatea de analiză şi sinteză, judecată clară, capacitatea 

de a redacta în manieră pozitivă răspunsuri la solicitări, capacitatea de autoinstruire continuă în ceea 

ce priveşte legislaţia specifică, creativitate şi spirit de iniţiativă, adaptare la situaţii neprevăzute, 

răbdare, folosirea unui limbaj accesibil persoanei cu care intră în contact; 

    6. Cerinţe specifice: deplasări frecvente în teren, flexibilitate, disponibilitate pentru lucru în 

program prelungit în anumite condiţii; 

     7. Competenţă managerială: asumarea responsabilității, capacitate de comunicare, repartizarea 

echitabilă a sarcinilor, prestanță, spirit de conducere și organizare. 
 

 Atribuţiile postului:  
I. Atribuţii specifice activităţii desfăşurate: 

1) organizează şi coordonează activitatea serviciului; îndrumă și controlează periodic această 

activitate, dispunând măsurile legale care se impun, în scopul îndeplinirii la termen şi în totalitate 

a sarcinilor care revin funcţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului 

local şi dispoziţiile primarului; 

2) apreciază capacitatea de muncă, pregătirea profesională, capacitatea de efort susținut a membrilor 

serviciului şi, în funcție de acestea, repartizează sarcinile în mod judicios; 

3) întreţine spiritul de loialitate faţă de instituţie; 

4) promovează respectul față de persoane și față de lege; 

5) realizează în cadrul serviciului o atmosferă optimistă, de bună dispoziţie şi încredere reciprocă, 

propice preluării cu calm şi responsabilitate a sarcinilor; 

6) dezvoltă spiritul de echipă; 
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7) întocmeşte proiecte de hotărâri şi rapoarte pentru consiliul local, note de constatare, informări etc; 

8) întocmeşte răspunsuri, în spiritul legii şi în termenul legal, la solicitările persoanelor fizice şi 

juridice; 

9) colaborează cu Administraţia Domeniului Public pentru stabilirea priorităților în ceea ce privește  

amenajarea, întreţinerea, repararea căilor publice (străzi, alei, trotuare) și parcărilor; 

10) întocmește referatele de necesitate și comenzile pentru pentru activitățile de salubrizare stradală și 

amenajare/întreținere spații verzi; verifică situațiile de lucrări primite de la operator, pentru aceste 

prestații; 

11) se preocupă permanent de ridicarea nivelului său de pregătire profesională şi creşterea eficienţei 

muncii, precum şi al salariaţilor din subordine; 

12) întocmeşte lista activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului; îndrumă și coordonează activitatea 

de elaborare a procedurilor specifice aplicabile serviciului, proceduri pe care le avizează.  

        II. Atribuţii generale: 
1) răspunde de organizarea, planificarea şi  coordonarea activităţii direcţiei/compartimentului şi 

îndrumă, controlează periodic această activitate, dispunând măsurile legale care se impun, în 

scopul îndeplinirii la termen şi în totalitate a sarcinilor ce le revin salariaţilor din subordine în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului; 

2) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial și integrat, calitate-

mediu, la nivelul structurii coordonate, conform Codului Intern Managerial aprobat prin 

Ordinului Secretariatului General al Guvernului  nr. 600/2018, privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, Standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 

14001:2015; 

3) contribuie la realizarea programului de dezvoltare a SCIM aprobat; 

4) stabileşte/vizează obiectivele specifice și indicatorii de performanță la nivelul activităților 

coordonate prin transpunerea obiectivelor generale, a aspectelor de mediu și a obligațiilor legale 

de conformare; 

5) realizează obiectivele specifice postului în vederea realizării misiunii compartimentului; 

6) depozitează consumabilele uzate (cartușe, tonere) și echipamentele electrice și electronice în 

locurile special amenajate; 

7) colectează selectiv deșeurile reciclabile (hârtie-carton, metal, mase plastice și sticlă); 

8) economisește resursele (apa, energia electrică, hârtie, alte consumabile); 

9) respectă procedurile de sistem, verifică procedurile operaţionale specifice activității coordonate;  

10) gestionează atât riscurile ce ar putea afecta realizarea obiectivelor compartimentului coordonat 

cât și oportunitățile. 

11) asigură raportarea lunară/anuală sau în conformitate cu prevederile legale specifice structurii 

coordonate;         

12) face propuneri pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Piteşti, conform competenţelor      

13) întocmeşte fişa postului și fisa de stabilire a obiectivelor pentru fiecare salariat din subordinea 

directă şi nemijlocită, în raport cu cerinţele postului şi cu pregătirea profesională, iar în situaţia în 

care apar modificări legislative asigură completarea şi actualizarea acesteia    

14) efectuează analize ale rezultatelor obţinute şi iniţiază acţiuni corective şi preventive necesare 

pentru îmbunătăţirea eficacităţii proceselor realizate în cadrul structurii coordonate; 

15) identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile coordonate şi răspunde de 

soluţionarea acestora; 

16) aplică prevederile din Manualul de Management specifice domeniului său de activitate; 

17) asigură promovarea cunoaşterii cerinţelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 

Standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015; 

18) efectuează instruirea personalului din subordine pentru implementarea cerinţelor Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 cuprinzând standardele de management/ 

control intern la entităţile publice; 

19) se preocupă de îmbunătăţirea continuă a activităţii; 

20) îndeplineşte cu profesionalism, corectitudine şi loialitate îndatoririle de serviciu; 

21) asigură cunoaşterea, respectarea şi aplicarea corectă a actelor normative aplicabile în    domeniul 

său de activitate, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 
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22) rezolvă în termen, corespondenţa repartizată; 

23)  asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu 

faptele, informaţiile, documentele sau datele cu caracter personal, de care ia cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

24)  în relaţiile cu publicul, oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor cetăţenilor; 

25)  are obligaţia de a cunoaşte şi respecta îndatoririle stabilite prin Codul de Conduită a 

funcţionarilor publici, prin Regulamentul  Intern; 

26)  asigură respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul, arhivarea şi păstrarea în 

condiţii de siguranţă a documentelor; 

27)  răspunde pentru utilizarea integrală şi în condiţii de eficienţă a timpului de lucru; 

28)  participă la acţiunile organizate de Primăria Municipiului Pitești; 

29)  efectuează evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine; 

30)  efectuează autoevaluarea sistemului de Control Intern Managerial 

31) propune, în condiţiile legii, acordarea de stimulente şi promovarea personalului din subordine; 

32) propune, în condiţiile legii, sancţionarea disciplinară a personalului pentru săvârşirea abaterilor 

disciplinare; 

33)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, transmise de şeful ierarhic superior şi/sau de 

primar. 

III. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SSM: 
1) să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, astfel încât să nu expună 

la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională  atât propria persoană cât şi alte persoane 

care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

2) să respecte regulamentul de circulaţie pe drumurile publice atunci când se deplasează de la 

domiciliu la serviciu şi invers, cât şi la deplasările în interesul serviciului cu autoturismul personal 

sau al instituţiei; 

3) să comunice imediat conducerii instituţiei sau lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre 

care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor; 

4) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior accidentele suferite de propria persoană; 

5) să coopereze cu lucrătorul desemnat pentru a permite conducătorului instituţiei să se asigure că 

mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 

domeniul său de activitate; 

6) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

specifice locului de muncă şi măsurile de aplicare a acestora; să participe la instruirile organizate 

de responsabilul în domeniul SSM; 

7) să utilizeze corect aparatura de care dispune în desfăşurarea activiăţii, precum şi cea din dotarea 

compartimentului. 

IV. Atribuţii şi răspunderi în domeniul situaţiilor de urgenţă: 
1) să respecte normele şi măsurile în domeniul situaţiilor de urgenţă aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de persoana desemnată; 

2) să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de persoana desemnată; 

3) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

4) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la aparatura, sistemele şi instalaţiile din dotarea 

instituţiei; 

5) să coopereze cu salariatul  desemnat care are atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în vederea 

realizării măsurilor de apărare; 

6) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

7) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 

8) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, 

prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenţă 

despre care ia cunoştinţă; 



 4 

9) să participe la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, la locul unde îşi desfăşoară activitatea; 

10) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate, în situaţii de urgenţă, potrivit măsurilor 

dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate; 

11) să îndeplinească orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de primar, în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 

 

Identificarea funcției publice: 
     1. Denumire: Șef serviciu 

     2. Clasa: I 

     3. Gradul profesional: superior 

     4. Vechimea în specialitate necesară: 5 ani 

 Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

           - subordonat faţă de: Director, Viceprimar, Primar 

       - superior pentru: funcţionarii publici ai  Serviciului Tehnic 

       b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 

       c) Relaţii de control: controlul activitații Serviciului Tehnic 

d) Relaţii de reprezentare: - 

 2. Sfera relaţională externă: 

 a) cu autorităţi şi instituţii publice: Instituția Prefectului - Județul Argeș, Consiliul Judeţean 

Argeş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, Direcția de Sănătate Publică Argeş, Direcţia Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş, SC Apă-Canal 2000 S.A.,                SC Salubritate 

2000 S.A, SC Termocalor Confort SA, SC Salpitflor Green SA, SC Publitrans 2000 S.A., CEZ 

Electrica S.A., SC Distrigaz S.A., Administraţia Domeniului Public, Garda Naţională de Mediu - 

Comisariatul Judeţean Argeş, Poliţia Municipiului Piteşti, Autoritatea Rutieră Română, Registrul 

Auto Român, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, Poliţia Locală a 

Municipiului Piteşti, Centrul Cultural Pitești. 

      b) cu organizaţii internaţionale: - 

       c) cu persoane juridice private agenţi economici cu puncte de lucru pe raza municipiului, 

operatori de transport persoane care oferă servicii la nivel local, judetean  şi interjudeţean 

     3. Limite de competenţă: efectuează controale conform dispoziţiilor primarului şi aplică 

sancţiunile legale în situaţiile de încălcare a prevederilor legislaţiei în domeniu. 
     4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: - 

a) în lipsa de la serviciu, atribuțiile specifice enumerate de la nr. …..la nr. … sunt îndeplinite 

de către dl./d-na……………(Numele si prenumele),                     Semnătura............... 

            b) în lipsa de la serviciu, atribuțiile specifice enumerate de la nr…. la nr……, sunt îndeplinite 

de către dl./d-na……………(Numele si prenumele),                     Semnătura............... 

 

            Întocmit de : 
            Numele și prenumele : Chiriță Iulian 

            Funcția publică de conducere: Director executiv Direcția Tehnică  

            Semnătura:___________________ 

            Data întocmirii _______________ 

 

     Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:  
1. Numele şi prenumele -  

       2. Semnătura ............................................. 

       3. Data ..................................................... 

 

 Contrasemnează:  
       1. Numele şi prenumele Gelu Tofan 

       2. Funcţia publică de conducere Viceprimar 

       3. Semnătura ............................................. 

       4. Data .................................................. 


