
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
 
 Denumirea postului: inspector de specialitate 
 Nume și prenume:  
 Nivelul postului: de execuție 
            Serviciul: Serv. contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și 
gestiune 
 
 
 
I. Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:  

 studii superioare de lungă durată cu diplomă de masterat 
 perfecționare permanentă (specializări). 

2. Experiența necesară pentru executarea operațiunilor specifice postului. 
3. Dificultatea operațiunilor specifice postului: 

 capacitate de sinteză în redactare; 
 concizie și acuratețe în redactare; 
 capacitate de sesizare și selectare a valorilor autentice; 
 cunoștințe privind stadiul și tendințele în domeniile artei, științei și culturii din 

anumite arii geografice sau lingvistice; 
 inițiativă și creativitate; 
 promptitudine și eficiență în prestarea serviciilor; 
 corectitudine și fidelitate; 
 abilități în comunicare; 
 preocupare pentru ridicarea nivelului profesional; 
 obligativitatea de a cunoaște noțiuni de protecția muncii și pază contra incendiilor. 

4. Responsabilitatea implicată de post: 
 răspunde de organizarea documentelor; 
 răspunde de arhivarea documentelor din cadrul locului de muncă; 
 răspunde de organizarea și buna desfășurare a manifestărilor culturale; 
 răspunde de promovarea activităților culturale; 
 răspunde pe linia apărării împotriva incendiilor la locul de muncă; 
 își asumă responsabilitatea moral și material asupra locului de muncă respectiv; 
 este obligat să execute și alte sarcini și atribuții venite în scris sau verbal din partea 

directorului instituției. 
5. Sfera de relații: 

 ierarhice:  
 - este subordonat directorului instituției și șefului de serviciu și lucrează sub 
îndrumarea acestora; 



 funcționale și de colaborare: 
- cu Serv. contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune privind 
comenzile și evidența documentelor și privind gestionarea bunurilor culturale și materiale din 
sector; 

 reprezentare: 
 reprezintă instituția în cadrul oricărui tip de manifestare culturală. 

 
II. Criterii de evaluare: 

 capacitatea de implementare; 
 capacitatea de a rezolva eficient problemele; 
 capacitatea de asumare a responsabilităților; 
 capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experiențelor dobândite; 
 capacitatea de analiză și sinteză; 
 creativitate și spirit de inițiativă; 
 capacitatea de planificare și de a  acționa strategic; 
 capacitatea de a lucra independent; 
 capacitatea de a lucra în echipă; 
 competență în gestionarea resurselor alocate. 

 
 

III. Descrierea activităților corespunzătoare postului (atribuții și sarcini): 
- Organizarea evenimentelor de tipul: conferință, dezbatere, comunicare științifică; 
- Propune și redactează cereri de finanțare pentru proiecte culturale în funcție de 

nevoile instituției; 
- Identificarea de resurse și linii de finanțare pentru proiecte culturale; 
- Redactare comunicări, anunțuri în publicații locale/regionale/naționale de 

informare în masă și cu specific cultural; 
- Inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de animație culturală și 

de educație permanentă; 
- Întocmește rapoarte periodice de autoevaluare a activității; 
- Creează un climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și personalul 

instituției; 
- Asigură un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor prin participarea 

activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică; 
- Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului instituției în ceea ce 

privește desfășurarea activităților culturale în cadrul Centrului Cultural „Lucian 
Blaga” Sebeș; 
 

 
Responsabilitatea implicată pe post: 

- completarea curentă și retrospectivă a colecțiilor prin achiziții, abonamente, 
schimb, donații, alte surse; 

- evidența primară, individuală și gestionară a colecțiilor și circulația acestora în 
conformitate cu normele legale; 

- activități de comunicare a colecțiilor sub formă de expoziții, dezbateri, conferințe, 
simpozioane și alte asemenea reuniuni culturale; 

- participă la popularizarea colecțiilor și pune la dispoziție regulamentul instituției şi 
serviciile acesteia; 

- întocmește evidența zilnică a activității; 



- participă la întocmirea anuală a Programului manifestărilor culturale; 
- întocmește pliante, afișe, invitații, mape, programe referitoare la manifestările 

culturale etc. și răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 
-  promovează manifestările culturale organizate de Centrul Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș; 
-  răspunde de marketing (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii și publicații, 

promovarea imaginii instituției, promovarea noilor apariții editoriale etc.); 
- colaborează cu celelalte instituții culturale, de învățământ și nu numai, în vederea 

organizării manifestărilor culturale; 
- participă la întreținerea și dezinfectarea curentă a echipamentelor; 
- colaborează cu alte instituții în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi 

activități culturale comune; 
-  oferă servicii de consultanță și informație pe baza solicitărilor; 
-  participă la programe de perfecționare profesională și specializare în domeniu; 
-  actualizează datele și informațiile de pe pliantul instituției; 
- asigură păstrarea și integritatea patrimoniului și a obiectelor de inventar; 
- valorificarea activității prin redactarea unei lucrări științifice de specialitate în 

forma publicată pe an (studii, repertorii, catalog); 
- participarea la organizarea unei expoziții temporare, sau după caz, la reorganizarea 

sau actualizarea expoziției permanente din compartimentul în care își desfășoară 
activitatea; 

- efectuează ghidajul în funcție de planificarea anuală și solicitările ocazionale; 
- documentare bibliografică permanentă; 
- în funcţie de hotărârea directorului, poate face cercetări ştiinţifice pe teren, 

biblioteci şi arhive; 
- desfășoară activități specifice în cadrul secției (unității) în care este nominalizat, 

conform programelor de activităţi şi a priorităţilor stabilite în concordanţă cu 
dispoziţiile conducerii instituţiei; 

-    întocmeşte fişe ştiinţifice de evidenţă pentru obiectele din colecţie, fişe fotografice,      
dosare de unități etc.   
-    participă efectiv la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeistic, având, după 
caz, responsabilitatea directă în munca de identificare, selecţionare şi achiziţionare de 
bunuri muzeale; 
-    elaborează tematici şi organizează nemijlocit expoziţii permanente sau temporare; 
-    elaborează studii de specialitate şi materiale de popularizare; 
-    coordonează şi efectuează elaborarea cataloagelor de colecţie; 
-  coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv, la cerere, 
grupurile de vizitatori în muzeu/casa memorială/bibliotecă; 
-  elaborează programe speciale de îndrumare şi de activităţi culturale pe categorii  
      de vizitatori; 
-     controlează starea de conservare şi condiţiile de întreţinere a patrimoniului din 
       expoziţia permanentă şi din depozite (colecţii); 
-    controlează permanent ordinea şi curăţenia în expoziţia permanentă şi în 
      colecţii (depozite), prezenţa personalului de supraveghere şi securitatea 
     obiectelor muzeale; 
-   răspunde tuturor sarcinilor încredinţate de şeful de secţie sau de conducerea 

instituţiei. 
- participarea la manifestări culturale (simpozioane, conferințe, mese rotunde); 
- respectă regulamentul de ordine interioară; 
- răspunde și la alte solicitări din partea instituției; 



- se subordonează șefului de serviciu și conducerii instituției. 
 
Relaţii ierarhice:: este subordonat directorului și șefului de serviciu 

- colaborează cu colegii din toate compartimentele și serviciile instituției; 
- colaborează cu specialiști din alte domenii: specialiști și inspectorii DJPCCPCN, și 

alte instituții de profil din județ și din țară; 
- relații amiabile cu publicul vizitator, cu solicitanții unor piese din depozit (în 

limitele impuse de legislație); 
- relații atitudinale pozitive față de instituție. 

  
 
 

       Întocmit de: 
  Numele și prenumele: NADIA-DIANA MITREA 
  Funcția de conducere: director   
  Semnătura ...................................... 
   

 
      Luat la cunoștință de către ocupantul postului: 
   Numele si prenumele:  
  Semnătura........................................ 
  Data ................................................. 
 
 
 

            


