Denumirea instituţiei publice UAT ORAȘ IERNUT

Aprob1)
NICOARĂ IOAN

Compartimentul Registru Agricol

PRIMAR

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

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector principal
2. Nivelul postului: De execuție
3. Scopul principal al postului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2)
1. Studii de specialitate3) Superioare în domeniul agronomiei
2. Perfecţionări
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)
4. Limbi străine - Limba engleză, nivel mediu , scris citit, vorbit
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ................................................................................
Adaptabilitate:capacitatea de a indeplini activitatile pe care le presupune realizarea
atributiilor corespunzatoare functiei publice,a atributiilor delegate,precum si a activitatilor
sau lucrarilor cu caracter neplanificat
Asumarea responsabilitatilor:capacitatea de a accepta erorile sau,dupa caz, deficientele
propriei activitati,de a raspunde pentru acestea,capacitatea de a invata din greseli si de a nu
le mai repeta.
Capacitatea de implementare:de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele
dispuse pentru desfasurarea activitatilor in mod corespunzator,in scopul realizarii
obiectivelor
Capacitatea de analiza si sinteza:de a interpreta un volum mare de informatii,de a
identifica si a valorifica constantele si elementele noi,de a selecta aspectele esentiale pentru
domeniul analizat.
Creativitate si spirit de initiativa: caracterizata prin atitudine activa in solutionarea
problemelor si realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a
problemelor curente,atitudine pozitiva fata de idei noi,inventivitate in gasirea unor cai de
optimizare a activitatii desfasurate.
Capacitatea de planificare si de a actiona strategic:de a previziona cerintele,oportunitatile
si posibilele riscuri si consecintele acestora,capacitatea de a anticipa solutii si de a organiza
timpul propriu sau,dupa caz,al celorlalti,pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de
serviciu.
Capacitatea de a comunica:implica aptitudinea de a transmite si de a recepta cu usurinta
informatiile,in scris si verbal.

Capacitatea de a lucra in echipa:de a se integra intr-o echipa,de a-si aduce contributia
prin participare efectiva,de a transmite si de a influenta idei,pentru realizarea obiectivelor
acesteia.
Capacitatea de indrumare:de a oferi informatia adecvata desfasurarii unei anumite
activitati si de a oferi sprijin in valorificarea acesteia.
Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice
Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei:presupune cunoasterea si
aplicarea consecventa a regulamentelor specifice activitatii curente,precum si sustinerea
institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor,strategiilor si a unei imagini
favorabile.
Conduita in timpul serviciului implica respectarea normelor de disciplina si a normelor
etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor,in relatiile cu functionarii
publici,cu cetatenii,precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilpr prestate de functionarii
publici.
6. Cerinţe specifice*5),delegari,disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite
conditii
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini
manageriale) calitati si aptitudini de a executa sarcinile privind activitatea de urbanism si
amenajarea teritoriului
Atribuţiile postului8):
1.Urmărește ținerea la zi a Registrului agricol, actualizând datele cuprinse în acesta în baza
actelor de proprietate depuse de solicitant;
2. Informează cetațenii despre obligațiile ce le revin cu privire la Registrul agricol;
3. Eliberează certificate și adeverințe pe baza datelor din Registrul agricol în vederea
stabilirii ajutorului social și a întocmirii dosarelor pentru acordarea burselor școlare, a
alocațiilor;
4. Întocmește documentația necesară referitoare la atribuirea în proprietate a unor imobile și
răspunde la sesizări pe linie de Fond Funciar;
5. Participă la ședințele de Fond Funciar;
6. Întocmește adeverințe după Registrul Agricol, în funcție de solicitări;
7. Verifică în teren, cererile persoanelor privind eliberarea atestatelor de producător;
8. Eliberează atestate de producător;
9. Întocmește centralizatoare referiotare la numărul și componența gospodăriilor populației,
terenuri din proprietate sau pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția
obținută, efectivele de animale și familiile de albine, mijloacele de transport și mașini
agricole;
10.Stabilește întalniri cu proprietarii de terenuri în vederea clarificării unor situații privind
terenurile;
11.Informează cetățenii și urmărește respectarea normelor tehnice și a bolilor și dăunătorilor
la plante și utilizarea pesticidelor;
12. Efectuează activitatea de relații cu publicul și oferă consultanță de specialitate;
13. Sprijină producătorii agricoli în activitatea de avertizare și combatere a dăunătorilor
potrivit buletinelor de avertizare emise de unitățile de profil;

14. Execută lucările privind recensamintele generale agricole precum și recensământul de
sondaj;
15. Participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole și animalelor;
16. Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiștii de la Direcția
Agricolă, OCPI, în rezolvarea problemelor de fond funciar și de agricultură;
17. Participă la evaluarea producției la culturile vegetale;
18. Primește și rezolvă în termen cererile, sesizările și reclamațiile cetățenilor,
19. Ia măsuri de arhivare și predare a documentelor create la arhiva primăriei;
20 Înlocuiește, pe perioada concediului de odihnă, maternal, concediu de boală, personalul
de aceeași specialitate din cadrul biroului;
21. Răspunde de exactitatea, corectitudinea și încadrarea în termenele prevăzute la
îndeplinirea lucrărilor încredințate;
22.Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi
al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării
atribuţiilor de serviciu;
23.Indeplineste orice alte sarcini trasate de catre primar, viceprimar, secretar.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire : inspector
2. Clasa: I
3. Gradul profesional9) :principal
4. Vechimea în specialitate necesară : 5 ani
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
– subordonat faţă de: primar, secretar-general al orașului
b) Relaţii funcţionale: cu toate birourile si serviciile din cadrul institutiei
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: Directia Jud. De Statistica a Consiliului Judetea Mures ,
OCPI
b) cu organizaţii internaţionale:
c) cu persoane juridice private:
3. Limite de competenţă10) .....................................................................................................
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă ....................................................................................
Întocmit de11):
1. Numele şi prenumele ..........................................................................................................
2. Funcţia publică de conducere ..............................................................................................
3. Semnătura ...........................................................................................................................
4. Data întocmirii ....................................................................................................................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele ..........................................................................................................
2. Semnătura ...........................................................................................................................
3. Data ....................................................................................................................................

Contrasemnează12):
1. Numele şi prenumele ..........................................................................................................
2. Funcţia ................................................................................................................................
3. Semnătura ...........................................................................................................................
4. Data .....................................................................................................................................

