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FIȘA POST  

SECRETAR 

 

I. Identificarea și scopul postului       

 

 Secretar 

 

Scopul postului: 

Asigurarea unei bune desfășurări a activității de secretariat și arhivare digitală și pe 

suport de hârtie a documentelor emise și primite la nivelul filialei. 

 

II. Poziția ocupată în structura organizatorică      

 

Post superior: Președintele O.A.R. Filiala Teritorială Timiș, Secretar executiv filială  

Post inferior: nu este cazul 

  

Relațiile organizatorice de autoritate funcțională 

 nu este cazul;   

Relațiile organizatorice de cooperare 

 cooperează în mod direct cu secretariatul OAR Național; 

Relațiile organizatorice de control 

 nu este cazul; 

Relațiile organizatorice de reprezentare 

 reprezintă filiala în relația directă cu membrii acesteia; 

Relațiile organizatorice funcționale  

 colaborează cu personalul filialei pentru îndeplinirea atribuțiilor. 

 

III. Condiții generale și specifice       

  

Pregătirea profesională  

 Studii superioare. 

Vechimea în muncă | Specialitatea necesară 

 Minimum 2 ani vechime în muncă; 

Cunoștințe profesionale specifice  

 Cunoștințe medii de operare pe calculator, procesare de text și tabelar (Microsoft 

Office sau similar, etc.); 

 Cunoașterea „foarte bine” a limbii române – scris și vorbit; 

 Cunoașterea „mediu” a limbii engleze – scris, vorbit, citit; 

Calități și aptitudini profesionale și personale în conformitate cu specificul 

postului  

 Competențe de planificare, organizare, coordonare și control al activităților;  
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 Capacitatea de a analiza obiectiv situațiile generatoare de probleme și de a identifica 

corect problemele; 

 Capacitatea de a acționa prompt, eficient și eficace pentru prevenirea și/sau 

rezolvarea problemelor. 

 Capacitate de analiză și sinteză, concizie, acuratețe, inițiativă, creativitate și 

flexibilitate în adoptarea soluțiilor și alternativelor de lucru cu orientare către 

răspunsuri și rezultate; 

 Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric; 

 Capacitate de lucru în condiții de stres, perseverență, atenție distributivă și 

preocupare pentru calitatea muncii;  

 Integritate, responsabilitate, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate, 

moralitate și atitudine pozitivă; 

 Atașament față de organizație; implicarea în realizarea scopurilor acesteia;  

 Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii; 

 

 

IV. Atribuții / Responsabilități        

 

Generale 

 Îndeplinește cu profesionalism, conștiinciozitate, eficiență și în termenele stabilite 

toate sarcinile de serviciu;  

 Respectă programul de lucru conform prevederilor Regulamentului intern și 

evidențiează, atunci cînd este cazul, sarcinile îndeplinite în timpul orelor 

suplimentare efectuate; 

 Se instruiește periodic și semnează fișa de protecție a muncii; 

 Are o atitudine politicoasă în relațiile cu membrii OAR și celelalte persoane care se 

adresează Ordinului;  

 Menține relații colegiale și de cooperare cu personalul filialei și ceilalți colegi de la 

filialele teritoriale și de la Ordin; 

 Cunoaște Regulementul intern al filialei, Regulamentul de organizare și funcționare a 

O.A.R. și Regulamentul cadru a filialelor O.A.R., precum și Codul deontologic al 

profesiei de arhitect și alte legi care reglementează domeniul. 

 

Specifice 

 Înregistrează corespondența primită la filială. 

 Ține evidența proiectelor arhitecților, care se înregistrează într-un registru special și 

verifică corectitudinea anexelor depuse la înregistrare și corectitudinea dovezii de 

achitare a taxei de înregistrare, folosind Sistemul Informatic OAR (SIOAR); 

 Comunică telefonic, prin e-mail și fax cu OAR Național, filiale și orice alt solicitant; 

 Constituie, organizează și gestionează baza de date, evidențele generale privind 
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membrii, registrul stagiarilor, registrul sancțiunilor disciplinare aplicate propriilor 

membri, precum și tabloul teritorial, folosind Sistemul Informatic OAR (SIOAR); 

 Consiliază membrii filialei cu privire la folosirea Sistemului Informatic OAR (SIOAR); 

 Arhivează digital și pe suport de hârtie datele centralizate ale filialei și administrează 

arhiva cu respectarea normelor de organizare a datelor și confidențialitatea datelor; 

 Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către șefii iererhici și către toate 

departamentele; 

 Activează ca secretar al Comisiei Teritoriale de Disciplină; 

 Menține la standardele unei bune funcționări aparatura din dotare, asigură utilizarea 

ei cu responsabilitate, și semnalează secretarului executiv și/sau operatorului IT, 

după caz, asupra oricărei defecțiuni. 

 Îndeplinește orice alte atribuții necesare pentru buna desfășurare a activității sau 

misiuni date de forurile de conducere ale filialei și secretarul executiv care privesc 

secretariatul filialei. 

 

 

V. Criterii de performanță        

  

Indicatori cantitativi 

 Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fișa postului în vederea bunei 

desfășurări a activităților planificate; 

 

Indicatori calitativi 

 Capacitatea de a rezolva eficient problemele legate de complexitatea, diversitatea și 

dificultatea activităților specifice postului ocupat, prin identificarea soluțiilor adecvate 

de rezolvare și asumare a riscurilor identificate, cu preocupare permanentă în 

remedierea eventualelor erori; 

 Capacitatea de organizare prin identificarea activităților care trebuie desfășurate, 

delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea 

echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul, categoria, 

gradul profesional treapta profesională a echipelor din subordine; 

 Capacitatea de implementare, monitorizare, evaluare și ajustare a planului pe 

măsură ce obiectivele se realizează și prioritățile se schimbă; 

 Capacitatea de planificare și de actiune strategică prin care se pun în concordanță 

activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor astfel încât posibilitatea ca riscurile 

să se realizeze să fie minimă; 

 Capacitatea de analiză și sinteză a unui volum mare de informații, precum și de a 

comunica într-un mod clar și concis informațiile solicitate; 

 Capacitatea de autoperfectionare prin participarea la cursuri sau alte forme de 

pregătire profesională, seminarii, colocvii, schimburi de experiență, vizite de 
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documentare, etc.; 

 Creativitate și spirit de initiativă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor 

prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor; inventivitate în 

depistarea unor căi de optimizare a activității; grad sporit de receptivitate pentru idei 

noi; 

 Competenta în gestionarea resurselor alocate fără a prejudicia activitatea instituției, 

folosind la maximum și corect patrimoniul pus la dispoziție (local, echipamente de 

birotică, colecții, mobilier ș.a.m.d.); 

 Acuratețea documentelor elaborate; 

 

Indicatori de costuri 

 Utilizarea eficientă a echipamentele din dotare (calculatoare, mijloace audio-video, 

etc.) în vederea unui consum minim de materiale consumabile și întreținere; 

 

Indicatori de timp 

 Realizarea în timp optimi a atribuțiilor; 

 Punerea la dispoziție în timp optim a lucrărilor și informațiilor solicitate.  

 

Indicatori privind utilizarea resurselor 

 Utilizarea eficientă și corectă a patrimoniul pus la dispoziția postului (spații, colecții, 

publicații, mobilier, echipamente IT, softuri, aparatură electronică). 

 

Indicatori privind modul de realizare 

 Integrarea în efortul colectiv depus de echipa din care face parte, punând la 

dispoziția celorlalți cunoștințele și experiența deținute. 

 

Criteriile de performanță vor fi măsurate prin raportarea la atingerea obiectivelor 

propuse pentru fiecare sarcină, precum și prin evaluări anuale, în baza raportului 

anual depus și/sau sub forma de interviu. Când și în ce condiții se vor desfașura 

aceste evaluări se vor stabili de comun acord cu ocupantul postului, cu specificarea 

că președintele filialei își rezervă drepturile de a verifica ad-hoc performanțele și 

cunoștințele, inclusiv pe baza unor sesizări. 

 

VI. Condițiile postului         

 

 activitatea principală se va desfășura la punctul de lucru din Timișoara Str. Augustin 

Pacha nr. 8, et. 1, cam. 9;  

 locul de muncă este dotat cu mobilier de birou, computer cu programe IT adecvate, 

imprimantă, telefon fix și mobil, fax și acces la internet;     

 persoana va lucra împreună cu secretarul executiv pentru a duce la îndeplinire 

misiunile secretariatului filialei; 
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 programului de muncă este de 4 ore, într-un singur schimb, desfășurat de luni până 

vineri conform programului secretariatului; 

 concediul de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare; sărbătorile legale în care nu 

se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 

 

 

VII. Nivelul de autoritate si decizie       

 

 Angajatul nu dispune de fonduri, orice necesitate fiind asigurată de conducerea 

filialei prin secretarul executiv.  

 

 

Întocmită de: 

Nume, prenume       

Funcția de conducere       

Semnătura        

Data întocmirii        

 

Vizată de: 

Nume, prenume       

Funcția        

Semnătura       

Data          

 

Luat la cunoştință de către titularul postului 

Nume, prenume       

Semnătura        

Data         

 

 

 

 

 

 


