GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
FIŞA POSTULUI
Informaţii generale privind postul:
1. Denumirea postului - PREFECT
2. Nivelul postului – Funcţie publică corespunzătoare înalţilor funcţionari publici
3. Scopul principal al postului – Reprezentare Guvern în plan local
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate – Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Perfecţionări (specializări) – Programe de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică sau în alte
domenii specifice de activitate;
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel) – cunoştinţe de operare pe calculator, nivel
mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere) – O limbă străină de circulaţie internaţională, citit, scris şi vorbit –
nivel mediu;
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare – Capacitate de organizare şi coordonare, abilităţi de analiză, de sinteză şi de
planificare, abilităţi în gestionarea resurselor umane şi de comunicare;
6. Cerinţe specifice – Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit;
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) – Cunoştinţe în domeniul
managementului public;
Atribuţiile postului
1.Organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi
instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale;
2..Acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
3. Dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern;
4.Verifică măsurile întreprinse de către primar sau preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai
statului în unitatea administrativ-teritorială;
5. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
6. Verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de către consiliul judeţean, , consiliul local sau primar;
7. Conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale organizate la nivelul judeţului;
8. Realizează atribuţiile de conducere şi control delegate de către miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine;
9. Avizează proiectul de buget, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice
deconcentrate;
10. Conduce lucrările colegiului prefectural;
11. Aprobă, în calitate de ordonator terţiar de credite, bugetul instituţiei prefectului;
12.. Aprobă organigrama instituţiei prefectului, cu încadrarea în numărul şi structura posturilor alocate de către
ordonatorul principal de credite;
13. Îndeplineşte atribuţiile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern
managerial;
14. Acţionează pentru apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
15. Asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare
care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;

16. Dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru
prevenirea şi gestionarea acestora;
17. Asigură realizarea politicilor şi a planului de măsuri pentru integrare europeană;
18. Alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi sarcini stabilite de Guvern.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire – PREFECT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
2. Vechimea în specialitatea necesară – 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare
Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă:
a) relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de – Guvernul României şi ministrul administraţiei şi internelor;
- superior pentru – subprefect şi personalul instituţiei prefectului;
b) relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul institutiei prefectului;
c) relaţii de control: asupra subprefectului şi personalului instituţiei prefectului;
d) relaţii de reprezentare: reprezintă instituţia prefectului în relaţiile cu terţii;
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: relaţii de colaborare cu autorităţi şi instituţii publice
b) cu organizaţii internaţionale: relaţii de colaborare;
c) cu persoane juridice private: relaţii de colaborare;
3. Limite de competenţă – în limita prezentei fişe şi a prevederilor legale incidente;
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă – către subprefect;
Întocmit de
Numele şi prenumele: Victor Paul DOBRE
Funcţia publică: MINISTRU DELEGAT PENTRU ADMINISTRAŢIE
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
Numele şi prenumele: George IACOB

