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DIAGRAMA PRINCIPALELOR RELAŢII ALE DIRECŢIEI GENERALE PENTRU  

RELAȚIILE CU INSTITUŢIILE PREFECTULUI 
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SISTEMUL INFORMAȚIONAL – DECIZIONAL ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE PENTRU  

RELAȚIILE CU INSTITUŢIILE PREFECTULUI 
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Anexa nr. 4  

la regulament 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ 

PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI 
 

  
 

                                                                                   A P R O B, 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI 

 

Nr.____ 

 

 

      Informații generale privind postul:         

1. Denumirea postului: director general  

 2. Nivelul postului: de conducere 

 3. Scopul principal al postului:  organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru 

îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a activităţii 

prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

1. Studii de specialitate: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

    2. Perfecționări (specializări): 

    - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

    3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):  

- operare pe calculator, nivel mediu; 

4. Limbi străine (necesitate si nivel  de cunoaștere):  

  cel puţin o limbă străină 

de circulaţie internaţională  

citit scris vorbit 

nivel mediu nivel mediu nivel mediu 

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: 

- capacitate de lucru sub presiunea timpului; 

- aptitudini de analiză şi diagnoză; 

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; 

- abilităţi de comunicare; 

- disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă; 

6. Cerințe specifice:  

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit; 

- disponibilitate pentru deplasări frecvente şi delegări; 
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- capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate nivel strict 

secret; 

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): 

- calităţi organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control, abilităţi în 

gestionarea resurselor umane, obiectivitate. 

 

Atribuțiile postului: 

1. Organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale; 

2. Organizarea şi conducerea activităţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

prefecţilor, subprefecţilor şi personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la 

realizarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, precum şi a sarcinilor încredinţate; 

3. Coordonarea activităţii de monitorizare a îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la 

controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; 

4. Asigurarea întocmirii, la solicitarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize şi 

rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă a direcţiei generale, pe baza datelor 

transmise de către instituţiile prefectului; 

5. Conducerea activităţii de analizare a problemelor întâmpinate de către prefecţi, în calitatea 

acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, în vederea informării 

conducerii direcţiei generale 

6. Conducerea activităţii de monitorizare şi îndrumare metodologică a activităţii structurilor de 

specialitate din cadrul instituţiilor prefectului, în domeniul serviciilor publice deconcentrate; 

7. Asigurarea caracterului coerent şi unitar al activităţilor desfăşurate de instituţiile prefectului în 

ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi 

pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional; 

8. Organizarea activităţii de verificare a ordinelor cu caracter normativ emise şi transmise de către 

prefecţi, în vederea formulării de propuneri privind anularea acestora, dacă este cazul, şi 

informarea conducerii ministerului; 

9. Conducerea activităţii de pregătire şi elaborare a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru 

numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi a actelor 

administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora; 

10. Asigurarea participării direcţiei generale la activitatea de elaborare a unor proiecte de materiale 

în vederea informării Parlamentului, precum şi de răspuns la întrebările şi interpelările formulate 

de către deputaţi sau senatori, în temeiul art. 111 alin. (1) şi ale art. 112 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată; 

11. Asigurarea participării direcţiei generale la organizarea, în baza dispoziţiilor primite, de întâlniri 

de lucru între prim-ministru, alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o 

parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale, pe de altă parte; 

12. Asigurarea participării direcţiei generale la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri 

ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, 

precum şi a ministerului în relaţia cu aceste instituţii; 

13. Conducerea operațiunilor și a procedurilor speciale, precum și a activităților de culegere, 

prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau 

datelor/situaţiilor/documentelor/actelor desfășurate din cadrul direcției generale; 

14. Întocmirea sau, după caz, contrasemnarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale și a fișelor de post pentru personalul din cadrul direcției generale, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

15. Efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului din subordine și respectă reglementările în 

vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă; 

 

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului 

1. Denumire: director  general 

2. Clasa: I 

3. Gradul profesional: - 
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4. Vechimea  în specialitate necesară: minimum 3 ani 

 

Sfera relațională a titularului postului: 

       1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de: ministru, prin secretarul de stat care coordonează direcţia generală; 

- superior pentru: directorii generali adjuncţi, şefii de serviciu şi celelalte persoane din cadrul 

direcţiei generale; 

b) Relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale, în aplicarea prevederilor 

legale, a ordinelor ministrului şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia 

generală, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine; 

c) Relaţii de control: controlul activităţii structurilor direcţiei generale şi a întregului personal al 

acesteia, precum şi control de specialitate asupra instituţiilor prefectului; 

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu 

celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea 

ministerului. 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, 

instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate; 

b) cu organizaţii internaţionale: - în limitele mandatului acordat de către ministrul afacerilor interne 

c) cu persoane juridice private: - în limitele mandatului acordat de către ministrul afacerilor interne 

  3. Limite de competenţă:  

- limitele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul de organizare și funcționare;  

  4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega atribuţii din competenţa sa unui director general 

adjunct sau altei persoane din subordine, după caz. 

 

Întocmit de:         

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:     ____________________________  

 

Contrasemnează:     

1. Numele şi prenumele:             ____________________________ 

2. Funcţia:                                    ____________________________ 

3. Semnătura    ____________________________ 

4. Data:    ____________________________ 

Informaţii şi Protecţie Internă 
Chestor principal de politie Gheorghe NICOLAE 
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Anexa nr. 5 

la regulament 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ 

PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI 
 

  
 

                                                                                   A P R O B, 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

 

 

FIŞA POSTULUI 

Nr.____ 

 
 

 Informaţii generale privind postul: 

1. Denumirea postului: director general adjunct 

2. Nivelul postului: de conducere 

3. Scopul principal al postului: participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a activităţii 

prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate. 

  

Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 

1. Studii de specialitate:  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. 

2. Perfecţionări (specializări): 

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): 

- operare pe calculator, nivel mediu. 

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): 

  cel puţin o limbă străină de 

circulaţie internaţională  

citit scris vorbit 

nivel mediu nivel mediu nivel mediu 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

- capacitate de lucru sub presiunea timpului; 

- abilităţi de comunicare; 

- aptitudini de analiză şi diagnoză; 

- disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă. 

6. Cerinţe specifice: 

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit; 

    - disponibilitate pentru deplasări frecvente şi delegări; 

- capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate nivel strict 

secret. 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 
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- calităţi organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control, abilităţi în 

gestionarea resurselor umane, obiectivitate. 

 

Atribuţiile postului: 

1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor prevăzute în Regulamentul de organizare-și 

funcționare a direcției generale; 

2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a 

celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 

3. Coordonarea activităţilor de îndrumare și sprijin a instituţiilor prefectului, în scopul verificării 

îndeplinirii atribuţiilor specifice, la solicitarea directorului general; 

4. Semnarea/aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza 

delegării de competenţă; 

5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii 

structurilor pe care le coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi 

creşterea eficienţei muncii; 

6. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor 

prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin acte normative şi realizarea 

sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; 

7. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile 

prefectului; 

8. Coordonarea activităţilor de elaborare a punctelor de vedere ale direcţiei generale la propunerile 

legislative, în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de 

competenţă; 

9. Coordonarea operațiunilor și a procedurilor speciale, precum și a activităților de culegere, 

prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau 

datelor/situaţiilor/documentelor/actelor desfășurate din cadrul structurilor pe care le coordonează; 

10. Întocmirea sau, după caz, contrasemnarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale și a fișelor de post pentru personalul din cadrul structurilor pe care le coordonează, 

potrivit prevederilor legale în vigoare 

11. Efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului din structurile pe care le coordonează și 

respectă reglementările în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă; 

12. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor 

legale ale direcţiei generale. 

 

    Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 

1. Denumire: director general adjunct 

2. Clasa: I 

3. Gradul profesional: - 

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani 

 

Sfera relaţională a titularului postului: 

1. Sfera relaţională internă: 

    a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de: nemijlocit directorului general; 

- superior pentru: structurile pe care le coordonează; 

b) Relaţii funcţionale:  

- coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale prevăzute în Regulamentul de 

organizare-și funcționare a direcției generale; 

c) Relaţii de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit 

activitatea; 

    d) Relaţii de reprezentare: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale; 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, 

instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare; 
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    b) cu organizaţii internaţionale: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției 

generale; 

    c) cu persoane juridice private: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției 

generale. 

3. Limite de competenţă:  

- limitele stabilite prin fișa postului și prin regulamentul de organizare și funcționare;  

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: directorul general adjunct poate delega atribuţii din 

competenţa sa unei alte persoane din subordine. 

 

 

Întocmit de:         

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:     ____________________________  

 

Contrasemnează:     

1. Numele şi prenumele:             ____________________________ 

2. Funcţia:                                    ____________________________ 

3. Semnătura    ____________________________ 

4. Data:                ____________________________ 
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Anexa nr. 6  

   la regulament 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI 

 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI 

directorului general adjunct (locţiitor şef direcţie generală) 

 

 

 

A. Identificarea postului 

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, denumită 

în continuare direcţie generală 

2. Denumirea postului: locţiitor şef direcţie generală 

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 

4. Gradul corespunzător postului: general locotenent 

5. Relaţii: 

a) ierarhice:  

- este subordonat nemijlocit directorului general; 

- este superior pentru structurile pe care le coordonează; 

b) funcţionale: coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale prevăzute în 

Regulamentul de organizare și funcționare a direcției generale; 

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; 

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit 

în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; 

e) de reprezentare: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale. 

6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice 

structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga 

activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează. 

 

B. Specificarea cerinţelor postului 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer militar 

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin colonel 

3. Pregătire: 

3.1. pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

3.3. alte cunoştinţe: -; 

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii 

clasificate: secret de stat - strict secret; 

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit, nivel 

mediu. 

4. Experienţă: 

4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani; 

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere; 
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4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: 

- capacitate de lucru sub presiunea timpului; 

- abilităţi de comunicare; 

- aptitudini de analiză şi diagnoză; 

- disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă 

6. Atitudini necesare/comportament: comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de 

politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic și organizatoric, fermitate, 

consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie 

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate 

comportamentală, echilibru emoţional. 

 

C. Condiţii specifice de muncă 

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului 

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 

3. Deplasări curente: în instituțiile/structurile ministerului, precum și în județe pentru îndrumarea și 

monitorizarea activității instituțiilor prefectului. 

4. Condiţii de muncă: 

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, 

presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de 

importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul 

acesteia; 

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi 

nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate; 

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate; 

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de 

urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea direcției generale și a ministerului, inclusiv în zilele libere 

sau de sărbători legale; 

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres; 

- condiţii speciale de muncă. 

5. Riscuri implicate de post: 

- afecţiuni ale coloanei vertebrale; 

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres; 

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC); 

- surmenaj, oboseală psihică; 

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice. 

6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare 

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 

1.Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor prevăzute în Regulamentul de organizare-și 

funcționare a direcției generale; 

2.Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a celorlalte 

lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 

3.Coordonarea activităţilor de îndrumare și sprijin a instituţiilor prefectului, în scopul verificării 

îndeplinirii atribuţiilor specifice, la solicitarea directorului general; 

4.Semnarea/aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza 

delegării de competenţă; 

5.Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor 

pe care le coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 

eficienţei muncii; 

6.Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor 

prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin acte normative şi realizarea 

sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; 



Pag. 3 din 3 

7.Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile 

prefectului; 

8.Coordonarea activităţilor de elaborare a punctelor de vedere ale direcţiei generale la propunerile 

legislative, în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de 

competenţă; 

9.Coordonarea operațiunilor și a procedurilor speciale, precum și a activităților de culegere, 

prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau 

datelor/situaţiilor/documentelor/actelor desfășurate din cadrul structurilor pe care le coordonează; 

10. Întocmirea sau, după caz, contrasemnareaa rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale și a fișelor de post pentru personalul din cadrul structurilor pe care le coordonează, 

potrivit prevederilor legale în vigoare 

11. Efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului din structurile pe care le coordonează și 

respectă reglementările în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă; 

12. Îndeplinerea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor 

legale ale direcţiei generale. 

 

E. Standarde de performanţă asociate postului 

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin 

structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă; 

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor 

legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform 

competenţelor legale; 

3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu 

respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop; 

4. timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate 

pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile 

pe care le coordonează; 

5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi 

în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din 

subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le 

întreprinde; 

6. mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi 

antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. 

 
 

Secretar de stat, 

 

___________________________ 

 

  

Directorul general al Direcţiei generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, 

 

___________________________ 

 

 

Titularul postului: 

 

Numele şi prenumele  ___________________________ 

Semnătura   ___________________________ 

Data   ___________________________ 
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Anexa nr. 7  

la regulament 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ 

PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI 
 

                                                                                 A P R O B, 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

 

 

FIŞA POSTULUI 

Nr.____ 

      Informații generale privind postul:         

1. Denumirea postului:director general adjunct 

 2. Nivelul postului: de conducere 

   3. Scopul principal al postului: participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a activităţii 

prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

1. Studii de specialitate:  

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

   2. Perfecționări (specializări):  

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

   3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare pe calculator, nivel 

mediu; 

4. Limbi străine (necesitate si nivel  de cunoaștere):  

  cel puţin o limbă străină de 

circulaţie internaţională  

citit scris vorbit 

nivel mediu nivel mediu nivel mediu 

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: 

- capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilităţi de comunicare, aptitudini de analiză şi 

diagnoză, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă 

6. Cerințe specifice: 

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit; 

- disponibilitate pentru deplasări frecvente şi delegări  

- autorizație de acces la informații clasificate nivel strict secret; 

7.  Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):  

- calităţi organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control, abilităţi în 

gestionarea  resurselor umane, obiectivitate. 

 

Atribuții specifice postului: 

1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor prevăzute în Regulamentul de organizare și 

funcționare a direcției generale; 

2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a 

celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 

3. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor 

prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea 

sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; 
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4. Avizarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de 

competenţă; 

5. Asigurarea întocmirii, la solicitarea directorului general, de informări, sinteze, note, analize și 

rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competență a structurilor pe care le coordonează; 

6. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile 

prefectului; 

7. Coordonarea operațiunilor și a procedurilor speciale, precum și a activităților de culegere, 

prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau  

datelor/situaţiilor/documentelor/actelor desfășurate din cadrul structurilor pe care le 

coordonează; 

8. Întocmirea sau, după caz, contrasemnarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale și a fișelor de post pentru personalul din cadrul structurilor pe care le coordonează, 

potrivit prevederilor legale în vigoare 

9. Efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului din structurile pe care le coordonează, în 

vederea respectării reglementările în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă; 

10. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor 

legale ale direcţiei generale; 

11.   Îndeplinirea atribuțiilor șefului structurii de securitate al direcției generale:     

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecția 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării 

instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu instituția abilitata sa coordoneze activitatea şi sa controleze masurile 

privitoare la protecția informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi 

modul de respectare a acestora; 

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor 

clasificate; 

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilitățile şi riscurile existente în sistemul de 

protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

h) acorda sprijin reprezentanților autorizați ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, 

pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate; 

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii 

clasificate; 

j) asigura păstrarea şi organizează evidența certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la 

informaţii clasificate; 

k) actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; 

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe 

clase şi niveluri de secretizare; 

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 

locurilor de importanţa deosebită pentru protecția informaţiilor clasificate din sfera de 

responsabilitate şi, după caz, solicita sprijinul instituţiilor abilitate; 

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a masurilor 

legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

o) exercita alte atribuţii în domeniul protecției informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

p) este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor 

în vigoare în domeniul INFOSEC; 

r) pune la dispoziția șefului Compartimentului de securitate pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații 

clasificate deținute de personalul direcției generale; 

s) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate. 

 

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului:  

1. Denumire: director  general adjunct 

2. Clasa: I 
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3. Gradul profesional: - 

4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 ani 

 

Sfera relațională a titularului postului: 

1. Sfera relațională internă: 

a) Relații ierarhice: 

- este subordonat față de: nemijlocit directorului general; 

- este superior pentru: structurile pe care le coordonează; 

b) Relații funcționale:   

- este funcționarul de securitate al direcţiei generale; 

- coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale prevăzute în Regulamentul de 

organizare și funcționare a direcției generale; 

c) Relații de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; 

d) Relații de reprezentare: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale. 

2. Sfera relațională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, 

instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare; 

b) cu organizaţii internaţionale: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale; 

c) cu persoane juridice private: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale. 

3. Limitele de competență: 

- în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare; 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: directorul general adjunct poate delega atribuţii din competenţa 

sa unei alte persoane din subordine 

 

Întocmit de:         

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:     ____________________________  

 

Contrasemnează:     

1. Numele şi prenumele:             ____________________________ 

2. Funcţia:                                    ____________________________ 

3. Semnătura    ____________________________ 

4. Data:    ____________________________ 

Secretar de  
Avizat:   

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă  

Secretar de stat 

____________________ 
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la regulament 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI 

 

 

FIȘA POSTULUI 

directorului general adjunct 

 

 

A. Identificarea postului 

1. Compartimentul: conducerea Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, 

denumită în continuare direcție generală 

2. Denumirea postului: director general adjunct 

3. Poziția postului în statul de organizare: 3 

4. Gradul corespunzător postului: chestor-șef 

5. Relații: 

a) ierarhice: 

- este subordonat nemijlocit faţă de: directorul general; 

- este superior pentru structurile pe care le coordonează. 

b) funcționale: 

- este funcționarul de securitate al direcției generale; 

- coordonează și îndrumă activitatea structurilor direcției generale prevăzute în Regulamentul 

de organizare și funcționare a direcției generale.  

 c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea. 

d) de colaborare: colaborează cu șefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

denumit în continuare minister, și cu celelalte autorități sau instituții publice, în scopul 

îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență al direcției generale, potrivit legii; 

e) de reprezentare: în limitele mandatului acordat de directorul general al direcției generale. 

6. Definirea sumară a atribuțiilor postului: 

- asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor în domeniile 

specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; coordonează și conduce întreaga 

activitate care se desfășoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; este șeful structurii de 

securitate a direcției generale. 

 

B. Specificarea cerințelor postului 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție 

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puțin subcomisar de poliție 

3. Pregătire: 

3.1. pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

3.2. pregătire de specialitate:  studii de masterat sau postuniversitare în domeniul 

administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 

publice; 

3.3. alte cunoștințe: -; 

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizaţie de acces la 

informaţii clasificate, nivel secret de stat – strict secret. 

3.5. limbi străine: cel puțin o limbă străină de circulație internațională – citit, scris și vorbit, 

nivel mediu. 

4. Experiență:  

4.1. vechime în muncă: cel puțin 7 ani în minister; 

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: cel puțin 7 ani; 

4.3. vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani; 

4.4. perioada pentru acomodare la cerințele postului: 6 luni. 

5. Aptitudini și abilități necesare: 

- capacitate de lucru sub presiunea timpului; 



- abilități de comunicare; 

- aptitudini de analiză și diagnoză; 

- disponibilitate la schimbare și spirit de inițiativă. 

6. Atitudini necesare/comportament: comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de 

politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic și organizatoric, 

fermitate, consecvență în acțiune, motivație intrinsecă, devotament și loialitate față de 

instituție. 

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere. 

8. Trăsături psihice și de personalitate: inteligență, flexibilitate a gândirii, stabilitate 

comportamentală, echilibru emoțional. 

 

C. Condiții specifice de muncă: 

1. Locul de muncă: sediul ministerului – Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile 

prefectului 

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului. 

3. Deplasări curente: în instituțiile/structurile ministerului, precum și în județe pentru 

îndrumarea și monitorizarea activității instituției prefectului. 

4. Condiții de muncă: 

- activitate de o dinamică deosebită, cu un volum mare de operații mentale, de maximă 

complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și cu opțiuni diversificate, ale căror 

efecte pot fi de importanță majoră pentru securitatea națională, pentru activitatea instituției 

sau pentru personalul acesteia;  

- schimbări frecvente și imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, 

datorate și nivelului maxim al calității lucrărilor și inacceptabilității erorilor în lucrările 

elaborate sau avizate; 

- necesitatea asigurării confidențialității unui număr mare de lucrări elaborate sau avizate; 

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenței zilnice la unitate, program prelungit determinat 

de urgența lucrărilor solicitate de conducerea direcției generale și a ministerului, inclusiv în 

zilele libere sau de sărbători legale; 

- expunere la radiații electromagnetice; 

- condiții speciale de muncă; 

5. Riscuri implicate de post: 

- afecțiuni ale coloanei vertebrale; 

- ulcer și afecțiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres; 

- afecțiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC); 

- surmenaj, oboseală psihică; 

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice; 

6. Compensări: potrivit legislației în vigoare 

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului: 

1. Coordonarea și îndrumarea activităților structurilor prevăzute în Regulamentul de 

organizare și funcționare a direcției generale. 

2. Rezoluționarea și repartizarea pentru soluționare, în termenul legal, a corespondenței și a 

celorlalte lucrări, structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competență. 

3. Participarea la monitorizarea activității prefecților, subprefecților și a personalului 

instituțiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuțiilor stabilite prin acte normative și 

realizarea sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului 

Afacerilor Interne. 

4. Avizarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării 

de competență. 

5. Asigurarea întocmirii, la solicitarea directorului general, de informări, sinteze, note, analize 

și rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competență a structurilor pe care le coordonează. 

6. Realizarea de acțiuni de îndrumare și sprijin la problemele deosebite sesizate de instituțiile 

prefectului. 



7. Coordonarea operațiunilor și a procedurilor speciale, precum și a activităților de culegere, 

prelucrare, centralizare, verificare și valorificare a informațiilor sau datelor / situațiilor / 

documentelor / actelor desfășurate din cadrul structurilor pe care le coordonează. 

8. Întocmirea sau, după caz, contrasemnarea rapoartelor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale și a fișelor de post pentru personalul din cadrul structurilor pe care le 

coordonează, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

9. Efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului din structurile pe care le coordonează, 

în vederea respectării reglementărilor în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. 

10. Îndeplinirea oricăror alte atribuții dispuse de către directorul general, potrivit 

competențelor legale ale direcției generale. 

11. Îndeplinirea atribuțiilor șefului structurii de securitate ale direcției generale: 

a) elaborarea și supunerea spre aprobare conducerii direcției generale a normelor interne 

privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii; 

b) întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și supunerea 

acestuia avizării Departamentului de Informații și Protecție Interne (DIPI), iar după 

aprobare, va acționa pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonarea activității de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele 

acesteia; 

d) asigurarea relaționării cu DIPI, potrivit legii; 

e) monitorizarea activității de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și 

a modului de respectare a acestora; 

f) consilierea conducerii direcției generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea 

informațiilor clasificate; 

g) informarea conducerii generale despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul 

de protecție a informațiilor clasificate și propunerea de măsuri pentru înlăturarea acestora; 

h) acordarea sprijinului reprezentanților autorizați ai DIPI, potrivit competențelor legale, pe 

linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate; 

i) organizarea activității de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații 

clasificate; 

j) asigurarea păstrării și organizării evidenței certificatelor de securitate și autorizațiilor de 

acces la informații clasificate; 

k) actualizarea permanentă a evidenței certificatelor de securitate și a autorizațiilor de 

acces; 

l) întocmirea și actualizarea listelor informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de 

direcția generală, pe clase și niveluri de secretizare; 

m) prezentarea conducătorului direcției generale a propunerilor privind stabilirea 

obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor 

clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicitarea sprijijnului DIPI; 

n) efectuarea, cu aprobarea conducerii direcției generale, de controale privind modul de 

aplicare a măsurilor legate de protecție a informațiilor clasificate; 

o) exercitarea altor atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii; 

p) este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, conform 

normelor în vigoare în domeniul INFOSEC; 

r) punerea la dispoziția șefului Compartimentului de securitate pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor (CSTIC) a listei cu certificatele de securitate/autorizațiile de 

acces la informații clasificate deținute de personalul direcției generale; 

s) monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate. 



E. Standardele de performanță asociate postului 

1. indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care 

revin structurilor pe care le coordonează și postului pe care îl ocupă. 

2. indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform 

prevederilor legale, cerințelor postului, dispozițiilor conducerii ministerului și ale directorului 

general, conform competențelor legale. 

3. costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea și desfășurarea activităților 

specifice, cu respectarea și încadrarea strictă în limitele resurselor materiale și financiare 

aprobate în acest scop. 

4. timp: îndeplinește atribuțiile ce îi revin în timpul programului; alocă timp cu prioritate 

pentru activități de documentare, concepție, analiză și control al activității desfășurate de 

structurile pe care le coordonează. 

5. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activități de concepție, analiză și sinteză, 

precum și în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaților; stimulează la 

personalul din subordine loialitatea față de instituție și integritatea morală în toate acțiunile pe 

care acesta le intreprinde. 

6. mod de realizare: individual și în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, 

dezvoltă și antrenează subordonații; deleagă din atribuții personalului cu funcții de conducere 

aflat în subordine. 

 

 

Secretar de stat, 

 

___________________________ 

 
 

 

Directorul general al Direcţiei generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, 

 

___________________________ 

 
 

 

Avizat:   

 

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă  

 

Secretar de stat 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

Titularul postului 

 

 

Numele și prenumele  ___________________________________ 

Semnătura                   ___________________________________ 

Data               ___________________________________ 

 




