
 
       

FIŞA POSTULUI 
 

Denumirea instituţiei: CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ 
Compartimentul: Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune 
Nume şi prenume: 
Denumire post: Inspector de specialitate 
Nivelul postului: de execuţie 
 
DESCRIEREA POSTULUI: 
 
I. Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
1. Pregătirea profesional impusă ocupantului postului: 

-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
-perfecționare permanentă (specializări); 

2. Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului: 
3. Dificultatea operațiunilor specifice postului: 

-capacitate de sinteză în redactare; 
-concizie și acuratețe în redactare; 
-capacitate de sesizare și selectare a valorilor autentice; 
-cunoștințe privind stadiul și tendințele în domeniile artei, științei și culturii din anumite arii 
geografice sau lingvistice; 
-inițiativă și creativitate; 
-promptitudine și eficiență în prestarea serviciilor; 
-corectitudine și fidelitate; 
-abilități în comunicare; 
-preocupare pentru ridicarea nivelului profesional; 
-obligativitatea de a cunoaște noțiuni de protecția muncii și pază contra incendiilor. 

4. Responsabilitatea implicată de post: 
-răspunde de activităţile de secretariat; 
-răspunde de procesarea intrărilor şi ieşirilor corespondenţei; 
-răspunde de întocmirea documentelor oficiale, proceselor verbale, dărilor de seamă etc.; 
-răspunde de organizarea documentelor; 
-răspunde de arhivarea documentelor din cadrul locului de muncă; 
-răspunde de organizarea și buna desfășurare a manifestărilor culturale; 
-răspunde de promovarea activităților culturale; 
-răspunde pe linia apărării împotriva incendiilor la locul de muncă; 
-își asumă responsabilitatea moral și material asupra locului de muncă respectiv; 
-este obligat să execute și alte sarcini și atribuții venite în scris sau verbal din partea directorului 
instituției; 

5. Sfera de relații: 
• ierarhice: 



-este subordonat directorului instituției și șefului de serviciu și lucrează sub îndrumarea 
acestora; 

• funcționale și de colaborare: 
-cu Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune privind 

comenzile și evidența documentelor și privind gestionarea bunurilor culturale și materiale din sector; 
 

II. Criterii de evaluare: 
-capacitatea de a lucra cu documente; 
-capacitatea de planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor; 
-capacitatea de implementare; 
-capacitatea de a rezolva eficient problemele; 
-capacitatea de asumare a responsabilităților; 
-capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experiențelor dobândite; 
-capacitatea de analiză și sinteză; 
-creativitate și spirit de inițiativă; 
-capacitatea de planificare și de a acționa strategic; 
-capacitatea de a lucra în echipă; 
-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională nivel avansat (scris, citit, conversaţie); 
-capacitatea de operare pe calculator (procesare text-Word, calcul tabelar-Excel, programe de 
prezentare-PowerPoint etc.); 
 

III. Descrierea activităților corespunzătoare postului (atribuții și sarcini): 
a) organizarea activităţilor de secretariat, inventariere şi arhivare a documentelor; 
b) organizarea activităţilor de secretariat pe parcursul evenimentelor de tip festival (de exemplu: 

Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”); 
c) gestionarea corespondenţei trimise, primite, corespondenţei electronice şi apelurilor 

telefonice; 
d) redactarea comunicărilor, prezentărilor, anunțurilor în publicațiile locale/regionale/naționale 

de informare în masă și cu specific cultural; 
e) cunoaşterea detaliilor privind patrimoniul cultural local şi al instituţiei; 
f) identificarea de resurse și linii de finanțare pentru proiecte culturale; 
g) propune, contribuie la redactarea cererilor de finanțare şi asigură secretariatul echipelor de 

implementare a proiectelor culturale; 
h) întocmește rapoarte periodice de autoevaluare a activității; 
i) creează un climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și personalul instituției; 
j) asigură un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor prin participarea activă la luarea 

deciziilor și la transpunerea lor în practică; 
k) îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului instituției în ceea ce privește 

desfășurarea activităților culturale în cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș; 
 
Responsabilitatea implicată pe post: 

-preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice; 
-prelucrarea documentelor cu caracter personal; 
-întocmirea evidenței zilnice a activității; 
-elaborarea şi redactarea documentelor solicitate de conducerea instituţiei; 
-organizarea, înregistrarea, îndosarierea şi arhivarea documentelor; 
-expedierea corespondenţei, evidenţa circulaţiei între departamentele instituţiei şi arhivarea 
acesteia; 
-întocmirea documentelor de contabilitate primară (foi de parcurs, delegaţii, foi de vărsământ 
etc.); 



-gestionarea şi actualizarea calendarului activităţilor cultural-educative; 
-primirea vizitatorilor, spectatorilor şi conducerea acestora în sălile spectacol în cazul 
evenimentelor culturale destinate publicului larg; 
-gestionarea relaţiei cu toate departamentele instituţiei; 
-gestionarea şi actualizarea bazei de date a colaboratorilor instituţiei (oameni de cultură, 
impresari şi artişti, redacţii publicaţii periodice, instituţii de cultură sau asociaţii culturale etc.); 
-participă la întocmirea anuală a Programului manifestărilor cultural-educative; 
-promovează manifestările culturale organizate de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș; 
-abilităţi avansate de operare PC, sistem Office, multifuncţionale, dispozitive de trasmisiune 
live, filmare şi fotografiere; 
-participă la întreținerea și dezinfectarea curentă a echipamentelor; 
-participă la programe de perfecționare profesională și specializare în domeniu; 
-asigură întocmirea puntajelor lunare pentru toţi angajaţii Centrului Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș; 
-respectă regulamentul de ordine interioară; 
-răspunde și la alte solicitări din partea instituției; 
-se subordonează șefului de serviciu și conducerii instituției; 
 

Relaţii ierarhice: este subordonat directorului și șefului de serviciu 
Colaborare: colaborează cu colegii din toate compartimentele și serviciile instituției; relații 

amiabile cu publicul vizitator; relații atitudinale pozitive față de instituție. 
 

Întocmit de: 
Numele și prenumele: NADIA-DIANA MITREA 
Funcția de conducere: director 
Semnătura ...................................... 
 
Luat la cunoștință de către ocupantul postului: 
Numele și prenumele: 
Semnătura........................................ 
Data ................................................. 


