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FISA POSTULUI 
 

1. POSTUL  : SECRETAR IA 

2. COMPARTIMENT: Secretariat  

3. CERINTE : 

-studii:medii 

-vechime: minim  3 ani. 

4. RELATII : 

Ierarhice: 

- manager general; 

- comitet director; 

De colaborare: 

  - toate serviciile (compartimentele) unitatii. 

5. RASPUNDERI SI ATRIBUTII:  

- Intretine registrul de corespondenta (evidenta intrari-iesiri) a tuturor 

documentelor derulate prin institutie; 

- Se conformeaza circuitului documentelor elaborat de conducerea institutiei; 

- Asigura primirea, inregistrarea , repartizarea si predarea corespondentei, a 

evidentei acesteia si clasarea ei; 

- Tehnoredacteaza lucrarile solicitate de catre sefii serviciilor (compartimentelor) 

de specialitate din cadrul institutiei; 

- Asigura multiplicarea diverselor materiale in interesul institutiei la solicitarea 

compartimentelor de specialitate; 

- Asigura primirea si transmiterea comunicarilor telefonice si telefax sau internet 

(e-mail); 

- Asigura primirea vizitatorilor; 
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- Asigura organizarea  sedintelor solicitate de catre conducere; 

- Asigura schimbul de informatii intre conducere si secretariat; 

- Distribuie lunar tichetele de masa angajatilor institutiei, tinand gestiunea 

acestora conform reglementarilor legale in vigoare; 

- Raspunde de realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte 

si documente justificative le-a certificat si avizat; 

- Raspunde de intocmirea corecta a actelor privind angajarea unei cheltuieli 

efectuate in cadrul compartimentului legislatie si contencios (angajament 

bugetar, propunere de angajare a unei cheltuieli, ordonantare de plata) pe care 

are obligatia de a le inainta persoanei desemnate a efectua controlul financiar 

preventiv si compartimentului financiar contabil dupa obtinerea vizei CFP; 

- Raspunde de intocmirea corecta a necesarul de achizitii pentru compartimentul 

secretariat; 

-    Asigura completarea registrului de reclamatii si sesizari la zi. 

-    Executa si alte sarcini primite de la seful ierarhic superior. 

6. OBLIGATII: 

- de a pastra confidentialitatea informatiilor derulate prin secretariat atat verbale 

cat si scrise; 

- respecta procedurile de lucru specifice, prezentate in anexa nr.1 la fisa 

postului; 

- de a urma cursurile de perfectionare la solicitarea institutiei in vederea 

perfectionarii continue din punct de vedere profesional; 

- de a efectua investigatiile medicale solicitate de catre institutie conform 

legislatiei in vigoare. 

-sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii 

si PSI si masurile de aplicare a acestora; 

-sa utilizeze corect echipamentele tehnice aflate in dotarea   compartimentului; 

-de a depune la secretariatul institutiei cererile de concediu legal cu 15 zile 

înaintea datei efectuării concediului; 

-de a pastra confidenţialitatea salariului primit; 

-de a respecta regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 

-sa se conformeze programului de lucru al instituţiei; 

-sa se conformeze  dispoziţiilor date de superiorii ierarhici şi să aducă la 

cunoştinţa acestora orice neregulă constată; 

-sa efectueze concediu legal în perioada în care a fost programat; 
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-sa anunţe personal  sau prin altă persoană, şeful ierarhic situaţia în care din 

motive obiective sau îmbolnăvire, absentează de la serviciu, în cursul zilei în 

care are loc absenţa, sau cel mult 24 ore. 

 

 

MANAGER GENERAL, 

DR. STELEA LIVIU 

 

      Luat la cunostinta, 

      ------------------------------------- 

 

 

 

 


