
Atribuțiile postului: 

1.Contribuie la realizarea și menținerea unei imagini favorabile a instituției, în acest 

sens colectează, analizează și prelucrează informațiile de interes public primite de la 

serviciile din cadrul primăriei sau de la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6 al municipiului București și le mediatizează prin mijloacele de 

informare în masă, în condiții de transparență administrativă;  

2.Elaborează zilnic “Revista presei scrise”, paletă informativă pentru conducerea 

instituției;  

3.Acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare 

ziariștilor la primăria Sectorului 6 al municipiului București; menține o relație 

profesională de calitate cu reprezentanții mass-media, prin informarea în timp util și 

prin asigurarea accesului ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate 

de primăria Sectorului 6 al municipiului București, astfel cum sunt prevăzute în Legea 

544/2001 și în metodologia de aplicare a acesteia; 

4.Organizează conferințe de presă, interviuri și briefinguri, periodic sau de fiecare dată 

când activitatea instituției prezintă un interes public imediat; în acest sens, creează 

cadrul organizatoric pentru conferințe de presă sau interviuri susținute de către 

primarul Sectorului 6 al municipiului București și personalul cu funcții de conducere din 

cadrul direcțiilor subordonate; 

5.Gestionează crizele și conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetățenilor 

în activitatea desfășurată de autoritățile publice locale ale Sectorului 6 al municipiului 

București; 

6.Creează modul de prezentare a corespondenței de protocol și transmite invitații și 

felicitări diferitelor instituții sau persoanelor cu care conducerea instituției are relații de 

colaborare; concepe și comandă machete pentru afișe, bannere, diplome, invitații, 

cadouri și alte materiale promoționale pentru diferite evenimente și acțiuni de protocol 

ale primăriei Sectorului 6 al municipiului București; 

7.Întocmește situațiile statistice care sunt de competența serviciului; 

8.În exercitarea atribuțiilor sale, colaborează cu structurile din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, alte autorități și instituții publice centrale și locale, precum și 

alte persoane juridice române sau străine în vederea instrumentării dosarelor a căror 

rezolvare implică o coroborare de competențe din partea mai multor structuri/instituții 

administrative.   

9.Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului 

procedural; 

10.Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 

instrucțiunile primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât 



și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 

de muncă; 

11.Aplică în cadrul serviciului procedurile de sistem și procedurile operaționale 

specifice, în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, potrivit 

prevederilor OSGG nr. 600/2018, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin; 

12.Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 

13.Realizează operațiunea de autoevaluare subsistemului de control intern/managerial; 

14.Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului 

procedural; 

15.Completează și actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 

16.Răspunde discipliniar, material, sau contravențional, după caz, pentru neexecutarea 

întocmai și la termenele stabilite a atribuțiilor de serviciu; 

17.Grupează, ordonează, leagă, numerotează și inventariază documentele create la 

nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul 

Arhivistic; 

18.Îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniu prevenirii și stingerii incendiilor; 

19.Îndeplinește obligațiile ce îi revin pe linie de securitate și sănătate în muncă; 

20.Anunță imediat conducerea instituției asupra orcărui accident de munca sau 

îmbolnăvire profesională suferită de către angajați despre care a luat la cunostință; 

21.Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor 

de muncă, conform legii; 

22.Răspunde de păstrarea și utilizarea în condițiile tehnice specifice a dotărilor biroului; 

23.Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date; 

24.Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura 

lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 


