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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional AL I FUNC IONARI DE BIROU grup de baz 4190 din COR
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
Func ionar administrativ
Conform descrierii grupei de baz 4190 din COR – Al i func ionari de birou in diverse registre de
eviden a personalului unei întreprinderi actualizeaz repertoare de adrese si numere de telefon ale
întreprinderii, in la zi listele de coresponden ale întreprinderii etc.
Ocupa ia Func ionar ghi1eu servicii publice a fost introdus în COR cu codul 423101 conform
Ordinului ministrului muncii, familiei si echita ii sociale nr. 170 din 2008.
Func ionarul administrativ este un func ionar cu studii medii care î1i desf 1oar activitatea în cadrul
sectorului privat 1i în serviciile publice externalizate. Din acest motiv atribu iile func ionarului
administrativ nu fac obiectul unor reglementari unitare, fiecare angajator având libertatea de a
stabili atribu ii si responsabilit i specifice conform domeniului propriu de activitate. Aceste
atribu ii au insa un cadru comun stabilit prin apartenen a la grupa de baz din COR men ionat mai
sus. Analiza Ocupa ionala pentru realizarea prezentului Standard Ocupa ional s-a bazat pe o
cercetare ampl prin care a evaluat cerin ele posturilor de func ionar administrativ din peste 60
întreprinderi cu activitate din diferite domenii. Urmare a acestei analize s-a constatat ca func ionarul
administrativ îndepline1te ac iuni variate de suport logistic, asigurând resursele 1i activitatea
administrativ necesar pentru desf 1urarea activit ii întreprinderii în cele mai bune condi ii.
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Lista unit'"ilor de competen"'
Unit'"i de competen"' cheie
Titlul unit'"ii 1: Comunicare in limba român
Titlul unit'"ii 2: Competen a de a înv a.
Titlul unit'"ii 3: Competen e sociale si civice
Titlul unit'"ii 4: Competen e informatice
Titlul unit'"ii 5: Competen a de baz în matematic , 1tiin 1i tehnologie
Titlul unit'"ii 6: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit'"ii 7: Competen a de exprimare cultural
Titlul unit'"ii 8: Competen e antreprenoriale
Unit'"i de competen"' generale
Titlul unit'"ii 1: Aplicarea normelor de s n tate 1i securitate în munc
Titlul unit'"ii 2: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Titlul unit'"ii 3: Men inerea unor rela ii de munc eficace
Unit'"i de competen"' specifice
Titlul unit'"ii 1: Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile
opera ionale
Titlul unit'"ii 2: Furnizarea suportului tehnic pentru serviciile opera ionale
Titlul unit'"ii 3: Administrarea bunurilor din gestiune
Titlul unit'"ii 4: Asigurarea comunic rii cu alte organiza ii
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1. APLICAREA NORMELOR DE S N TATE =I
SECURITATE ÎN MUNC
(Unitate de competen"' general'a)
Elemente de
competen"'

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'

Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit'"ii descris' de
elementul de competen"'
Identificarea riscurilor
specifice activit ii se face cu
aten ie, promptitudine 1i
responsabilitate

1. Identific riscurile
specifice activit ii

1.1. Riscurile specifice activit ii sunt
identificate în corela ie cu situa iile cu
poten ial de risc
1.2. Riscurile specifice activit ii sunt
identificate având în vedere toate
aspectele relevante pentru securitatea
obiectivului
1.3.Riscurile sunt identificate prin
analizarea mijloacelor de semnalizare
1i avertizare existente

2. Aplic normele de
s n tate 1i securitate
în munc

2.1. Normele de s n tate 1i securitate
în munc sunt aplicate în corela ie cu
particularit ile obiectivului
2.2. Normele de s n tate 1i securitate în
munc 1i m surile de prim ajutor sunt
aplicate în func ie de tipul accidentului
2.3. Normele de s n tate 1i securitate în
munc sunt aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea securit ii
obiectivului

Aplicarea normelor de
securitate 1i s n tate în munc
se face cu operativitate,
promptitudine 1i eficien
maxim , folosind echipamentul
de protec ie conform
procedurilor stabilite

3.Respect
procedurile de urgen

3.1. Procedurile de urgen 1i evacuare
sunt respectate având în vedere toate
cerin ele de implementare a acestora
corespunz tor situa iei concrete
3.2. Procedurile de urgen 1i evacuare
sunt respectate evitându-se agravarea
situa iei deja create
3.3. Procedurile de urgen 1i evacuare
sunt respectate f r accidentarea altor
persoane
3.4. Procedurile de urgen 1i evacuare
sunt respectate conform planului de
evacuare

Respectarea procedurile de
urgen 1i evacuare se face cu
aten ie, luciditate 1i st pânire
de sine

Contexte:
La locul de munc func ionarii sunt supu1i riscurilor de s n tate, la îmboln vire 1i accidente.
Aplicarea normelor de securitate 1i s n tate în munc se face în medii 1i situa ii foarte variate, în
condi ii de stres 1i incertitudine.
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Gama de variabile:
Riscuri specifice activit ii: violen a verbal - insulte, amenin ri, violen a fizic - lovituri, r niri,
discriminare - privind culoarea pielii, originea etnic , sexul, religia sau orientarea sexual ,
mânuirea armelor, înc rc tura fizic -mutarea de la un loc de munc la altul, munca în ture 1i
noaptea, la sfâr1it de s pt mân , în zilele de s rb tori, pozi ia de munc - în picioare, 1ezând pe
scaun etc.
Riscuri privind securitatea muncii: c dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau strivire,
accidente rutiere, electrocutare etc.
Riscuri privind mediul de munc : fizice - zgomotul, nivele necorespunz toare de ventila ie,
umiditate 1i temperatur , biologice, chimice etc.
Echipamente pentru prevenirea 1i stingerea incendiilor: hidran i, sting toarea, l zi cu nisip,
cazmale 1i g le i, pompe, extinctoare chimice sau cu z pad carbonic etc.
Echipamentul de protec ie: halat, ochelari 1i m nu1i de protec ie, masc de praf, antifoane, etc.
Persoane abilitate: 1ef ierarhic, coordonatori SSM 1i responsabili situa ii de urgen 1i de mediu,
medici, pompieri, salvatori, la locul de munc , etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulan , pompieri, securitate civil , etc.
Modalit i de interven ie: îndep rtarea persoanelor din zona periculoas , degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta ilor, anun area operativ a persoanelor abilitate, etc.
Prevederi legale:
- Norme medodologice privind ap rarea împotriva incendiilor;
- Norme metodologice de aplicarea a legii securit ii 1i s n t ii în munc .
Situa ii de urgen : incendii, cutremure, inunda ii, explozii, alunec ri de p mânt, etc.
Accidente posibile: intoxica ii respiratorii, traum sonor , v t m ri ale membrelor, intoxic ri
cauzate de produsele chimice folosite, electrocutare, etc.
Cuno4tin"e:
Factori de risc specifici domeniului de activitate
Mijloace de avertizare 1i semnifica ia simbolurilor utilizate
Tipuri de servicii de executat 1i riscurile presupuse de acestea
Componen a echipamentului individual de protec ie a muncii 1i modul de utilizare a acestuia
Norme specifice de protec ie 1i securitate în munc 1i PSI
Tipuri de accidente posibile 1i modalit i de interven ie
Persoane 1i servicii abilitate s intervin în caz de accident la locul de munc
Situa iile de urgen
M suri de interven ie
Amplasarea punctelor pentru paz 1i stingere a incendiilor
M suri de prim ajutor.

Sector Administratie si Servicii Publice, SO Func#ionar administrativ, ASP 14, Pagina 5 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

2.APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IA MEDIULUI
(Unitate de competen"' general')

Elemente de
competen"'

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'

Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit'"ii descris' de
elementul de competen"'

1.Identific problemele
de mediu

1.1.Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate în
func ie de factorii de mediu
1.2. Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate în
corela ie cu factorii de risc
1.3. Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate prin
metode specifice

2.Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

2.1.Ac iunea pentru diminuarea
Ac ionarea pentru diminuarea
riscurilor se realizeaz în
riscurilor de mediu se face
conformitate cu legisla ia în vigoare responsabilitate 1i operativitate
1i cu procedurile de urgen
2.2. Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se desf 1oar
evitând agravarea situa iei deja
create
2.3. Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face adecvat
specificului activit ii de protec ie
fizic a persoanelor

3.Raporteaz pericolele
de poluare a mediului
identificate

3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt raportate
cu toate detaliile relevante
3.2. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt raportate
in urma evalu rii acestora
3.3. Pericolele de poluare a
mediului sunt raportate persoanelor
abilitate, prin mijloace specifice,
conform reglement rilor interne

Identificarea problemelor de
mediu se realizeaz cu
promptitudine 1i aten ie,
adaptate fiec rei situa ii în parte

Raportarea pericolelor de
poluare a mediului identificate
se face cu promptitudine 1i
corectitudine

Contexte:
Protec ia mediului se realizeaz în func ie de mediul 1i loca iile în care î1i desf 1oar activitatea,
de factorii de risc identifica i care ar putea influen a negativ mediul.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apa, aerul, sol 1i subsolul, habitatul natural, etc.
Factori de risc: chimici-substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra ii excesive
echipamente, mi1c ri func ionale echipamente, deplas ri mijloace de produc ie sub efectul
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gravita iei-alunec ri, rostogolire, r sturnare; termici;electrici; biologici; radia ii; gaze inflamabile
sau explosive etc.;
Metode specifice: observare direct , aten ionare din partea altor func ionari/1efului ierarhic,
sesiz ri din partea cet enilor, etc.
Riscuri de poluare: ap , aer, sol, degradare biodiversitate.
Factori de risc ai mediului: lucr ri ce implic expunerea la pulberi în aer, la aerosoli caustici sau
toxici etc.
Poluan i: orice substan solid , lichid sau sub form gazoas /vapori sau energie-termic , fonic ,
vibra ii etc.-care modific mediu 1i aduce daune organismelor vii 1i bunurilor material;
Persoane abilitate: responsabilul de mediu, 1eful ierarhic, etc.
Servicii de urgen : pompierii, ambulan a;
Mijloace specifice de raportare: telefon, sta ie radio, voce, etc.
Cuno4tin"e:
Reglement ri interne;
Proceduri stabilite;
Norme de protec ia mediului.
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3.MEN INEREA UNOR RELA II DE MUNC EFICACE
(Unitate de competen"' general')

Elemente de
competen"'

1.Previne declan1area
conflictelor în cadrul
colectivului

2.Colaboreaz cu
organele abilitate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'

1.1. Declan1area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i
colegi de munc
1.2. Declan1area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
utilizarea unui limbaj corespunz tor 1i
acordarea respectului reciproc între
colegi
1.3. Declan1area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
adaptarea la rela iile sociale 1i mediul
de munc
1.4. Declan1area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea rela iilor de munc
1.5. Declan1area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea cerin elor procedurale
stabilite
2.1. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz conform legisla iei în
vigoare.
2.2. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz in func ie de cerin ele
situa iei concrete 1i în conformitate cu
reglement rile interne.
2.3. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz in limita atribu iilor specifice
ale fiec ruia.

Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
2
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit'"ii
descris' de elementul de
competen"'
Prevenirea declan1 rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e 1i hot râre
Prevenirea declan1 rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face prin
între inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de
serviciu

Colaborarea cu organele
abilitate se face cu
operativitate, profesionalism
1i discern mânt.

Contexte:
Men inerea unor rela ii de munc eficace se asigur sub coordonarea sefului ierarhic, cu o
autonomie relativ din partea func ionarilor.
Gama de variabile:
Rela ii de munc : cu publicul, cu colegii, cu reprezentan ii administra iei locale, cu reprezentan ii
altor institu ii abilitate – poli ia pompierii, etc.;
Cerin e procedurale stabilite: raportarea pe cale ierarhic , în1tiin area/sesizarea/informarea
organelor abilitate;
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Organe abilitate: poli ia, jandarmeria, pompierii, serviciile de ambulan , etc.
Cuno4tin"e:
Reglement ri interne;
Regulamentului de organizare 1i func ionare;
Legisla ia specific în vigoare.
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1. ASIGURAREA SUPORTULUI ADMINISTRATIV PENTRU
SERVICIILE OPERA IONALE
(Unitate de competen"' specific')
Elemente de
competen"'
1. Organizeaz
lucr rile de
amenajare a
spatiilor de lucru
pentru serviciile
opera ionale

2. Aprovizioneaz
serviciile
opera ionale cu
materii prime,
materiale de uz
curent

3. Urm re1te
derularea
contractelor de
între inere

4. Raporteaz
progresul lucr rilor
repartizate

Criterii de realizare asociate rezultatului
activit'"ii descrise de elementul de
competen"'

Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
3
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit'"ii
descris' de elementul de
competen"'
Organizarea lucr rilor de
amenajare se face cu
responsabilitate
1i rigurozitate.

1.1. Lucr rile de amenajare sunt organizate
astfel încât s corespunda scopului propus
1.2. Lucr rile de amenajare sunt organizate
astfel încât s fie finalizate în termen
1.3. Lucr rile de amenajare sunt organizate
Organizarea lucr rilor de
astfel încât s corespunda cerin elor
amenajare se face urm rind
specifice din spa iile destinate
1.4. Lucr rile de amenajare sunt organizate permanent identificarea
în func ie de necesit ile serviciilor
operativ a defectelor
opera ionale
2.1. Aprovizionarea cu materii prime 1i
Aprovizionarea serviciilor
materiale de uz curent se face conform
opera ionale se face cu
solicitudine si impar ialitate.
graficului 1i necesit ilor serviciilor
opera ionale
2.2. Aprovizionarea cu materii prime,
Aprovizionarea este urm rit
materiale de uz curent se face urm rind
permanent asigurând buna
îndeplinirea cerin elor de calitate si
desf 1urare a activit ii.
cantitate pentru buna desf 1urare a
activit ii serviciilor opera ionale
3.1. Derularea contractelor de între inere
Urm rirea derul rii
este urm rit în func ie de serviciile
contractelor de între inere se
realizeaz cu aten ie 1i
prestate.
responsabilitate
3.2. Urm rirea derul rii contractelor de
Urm rirea derul rii
între inere se face respectând clauzele
contractelor de între inere se
stabilite între p r i.
realizeaz asigurând
identificarea operativ a
disfunc ionalit ilor.
4.1. Raportarea progresului lucr rilor
Raportarea progresului
repartizate este întocmita periodic sau la
lucr rilor repartizate se face
cererea 1efului ierarhic.
cu rigurozitate si
4.2. Raportarea progresului lucr rilor
responsabilitate.
repartizate reflect situa ia la zi a lucr rilor Raportarea progresului
repartizate
lucr rilor repartizate se face
4.3. Raportarea progresului lucr rilor
asigurând identificarea
repartizate con ine toate informa iile
operativ a devierilor de la
relevante pentru activit i
plan.
4.4. Raportarea progresului lucr rilor
repartizate este realizata în forma solicitat
1i conform procedurilor interne ale
organiza iei

Sector Administratie si Servicii Publice, SO Func#ionar administrativ, ASP 14, Pagina 10 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

5. Ofer asisten
administrativ
angaja ilor

5.1. Asisten a administrativ este oferit
la timp în limita atribu iilor 1i a resurselor
disponibile
5.2. Asisten a administrativ este oferit în
func ie de solicit rile exprimate
5.3. Asisten a administrativ este oferit
conform principiilor 1i regulilor interne de
organizare si func ionare
5.4. Asisten a administrativ este oferit
pentru a asigura buna desf 1urare a
activit ilor specifice organiza iei

Oferirea de asisten a
administrativ se realizeaz
cu solicitudine, impar ialitate
1i disponibilitate.

Contexte:
Libertate larg in luarea deciziilor
Interac iuni sociale
Deplas ri in spatii expuse la poluare si cu varia ii de temperatura.
Cerin e de efort fizic: mers pe jos, ridicare greut i, lucru în picioare
Gama de variabile:
Tipuri de spatii de lucru amenajate: hale de produc ie, spatii de desfacere, depozite, birouri, spatii
deschise, 1.a.
Tipuri de lucr ri de amenajare: amenaj ri construc ii, infrastructura, instala ii, dot ri, 1.a.
Tipuri de lucr ri repartizate: urm rire execu ie contracte, gestiune stocuri, service echipamente,
repara ii si amenaj ri sedii, 1.a.
Tipuri de servicii opera ionale: unit i produc ie bunuri, unit i furnizare servicii directe, unit i
furnizare servicii auxiliare, 1.a.
Tipuri de contracte de între inere: furnizare utilit i, servicii cur enie, servicii paz , 1.a. .
Tipuri de materii prime si materiale: cherestea, profil PVC, aluminiu, fier, materiale textile,
furnituri, 1.a.
Tipuri de consumabile de uz curent: produse papet rie, materiale cur enie, 1.a.
Tipuri de furnizori utilit i spatii lucru: alimentare ap , canalizare, energie electric , telefon,
alimentare gaze, Internet, alarm , instala ie supraveghere, 1.a.
Tipuri de rapoarte: Stadiule amenaj rilor, Stadiul livr rilor, Situa ia stocurilor, Necesar de dot ri,
Stadiul amenaj rilor, 1.a..
Tipuri de asisten administrativ asigurat angaja ilor: schimbare set consumabile, repara ii
echipamente, deservire echipamente, transport bunuri si persoane, înc rcare date, îndrumare
utilizare echipamente, 1.a.
Cuno4tin"e:
Evaluare cerin e aprovizionare
Normele Interne
Regulamentul Intern
Regulamentul de organizare si func ionare
Con inut specifica ii tehnice
Structura comenzi
Plan de aprovizionare
Condi ii transport materiale
Gestiunea stocurilor
Norme de protec ie a muncii
Achizi ii publice
Contracte
Lucrul cu furnizorii
Comunicare si rela ii publice
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2. FURNIZAREA SUPORTULUI TEHNIC PENTRU SERVICIILE
OPERA IONALE
(Unitate de competen"' specific')
Elemente de
competen"'
1. Prelucreaz
documente pe suport
de hârtie

2. Prelucreaz date in
format electronic

3. Tine evidenta
documentelor

4. Presteaz servicii
logistice specifice

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'
1.1. Prelucrarea documentelor pe suport
de hârtie se face utilizând echipamente
de birotic , conform instruc iunilor
produc torului
1.2. Prelucrarea documentelor pe suport
de hârtie este efectuat în func ie de
tipul si cantitatea documentelor
1.3. Prelucrarea documentelor pe suport
de hârtie este realizata conform
solicit rilor persoanelor abilitate
1.4. Prelucrarea documentelor pe suport
de hârtie se face urm rind permanent
economisirea de consumabile 1i
optimizarea regimului de lucru al
echipamentelor
2.1. Prelucrarea datelor se realizeaz
utilizând echipamente electronice
adecvate conform instruc iunilor
produc torului si respectând procedurile
interne
2.2. Prelucrarea datelor se realizeaz
utilizând produse informatice specifice
2.3. Prelucrarea datelor se realizeaz cu
verificarea realit ii, corectitudinii 1i
completitudinii acestora

3.1. Evidenta documentelor se
realizeaz prin înregistrare si indexare
pentru identificarea ulterioar a acestora
3.2. Evidenta documentelor se
realizeaz prin înregistrare si arhivare
pe baz de criterii specifice conform
normelor interne
3.3. Evidenta documentelor se
realizeaz în func ie de necesit ile de
accesare.
4.1. Serviciile logistice prestate sunt
prestate utilizând echipamentele de
interven ie necesare conform

Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit'"ii descris' de
elementul de competen"'
Prelucrarea documentelor pe
suport de hârtie se face cu
aten ie, rigurozitate 1i
responsabilitate.

Prelucrarea datelor se
realizeaz respectând
indica iile primite din partea
1efului ierarhic si asigurând
protec ia datelor pe suport
magnetic
Prelucrarea datelor se face
profesionalism 1i
responsabilitate si cu
în elegerea con inutului 1i
specificului activit ii
serviciului
inerea evidentei documentelor
se face cu aten ie 1i
responsabilitate având în vedere
necesitatea gestion rii acestora,
organizarea 1i utilizarea
eficient a spa iilor de arhivare

Prestarea serviciilor logistice
se realizeaz în colaborare cu
reprezentan ii serviciilor
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instruc iunilor produc torului si numai
in mod justificat
4.2. Serviciile logistice specifice sunt
prestate în func ie de necesit ile
organiza ionale si adaptate domeniului
de activitate al întreprinderii

specializate cu aten ie si
profesionalism.

Contexte:
Utilizare echipamente de interven ie, prelucrare date 1i birotic
Proceduri reglementate
Sarcini repetitive
Lucru cu registre
Lucru cu documente
Expunere la stres
Gama de variabile:
Tipuri de echipamente de birotica: fax, copiator, ma1ina scris, interfon, telefon, telefon mobil,
toc tor hârtie, 1.a.
Tipuri de persoane abilitate sa solicite suport tehnic: 1ef ierarhic, 1efi servicii opera ionale,
responsabili proiecte, 1.a.
Tipuri de echipamente electronice de prelucrare date: calculator, imprimant , scanner, 1.a
Tipuri de produse informatice specifice: sisteme de operare, baze de date, editoare texte, calcul
tabelar, 1.a.
Tipuri de date: statistici, consum materiale, situa ii lucr ri, situa ii inventar, 1.a.
Tipuri de documente: contracte, pontaje, acte adi ionale, decizii, adeverin e, deconturi, declara ii
lunare, procese-verbale, tichete de masa, OP-uri, facturi, corespondenta, carnete de s n tate, fise
de protec ia muncii, înregistrare obiecte de inventar, înregistrare mijloace fixe, 1.a.
Tipuri de informa ii necesare pentru înregistrarea documentelor: emitent, data, subiect, num r
înregistrare, cod serviciu, 1.a.
Tipuri de registre: dosare de personal, centralizatoare de pontaj, registru de evidenta contabila,
registru evidenta lucr ri, registru corespondent , 1.a.
Tipuri de produse informatice specifice: gestiune mijloace fixe, gestiune obiecte de inventar,
arhiva documente, eviden specific , stoc consumabile, stoc materii prime, furnizori, contracte,
1.a.
Tipuri de rapoarte: stadiul amenaj rilor, stadiul livr rilor, situa ia stocurilor, necesar de dot ri,
stadiul amenaj rilor, 1.a..
Tipuri de suporturi de arhivare: suport hârtie, suport magnetic, suport film
Criterii de arhivare: emitent, alfabetic, valoare arhivistic , subiect document, frecventa acces,
suport de arhivare, 1.a.
Motive acces documente arhivate: rezolvare lucr ri administrative, inform ri, document ri,
eliberare copii, extrase, certificate
Tipuri de echipamente de interven ie: autovehicule, sta ie emisie-recep ie, Rotopercutor, tester,
trusa scule, liz , transportor electric, 1.a..
Tipuri de servicii logistice: transport, manipulare, repara ii, servicii auto, depanare echipamente,
1.a.
Cuno4tin"e:
Regulamentul intern
Regulamentul de organizare si func ionare
Utilizare echipamente de prelucrare automat a datelor
Suporturi de date
Utilizarea formularelor tipizate
Managementul documentelor
Sisteme de indexare a documentelor
Gestiunea datelor in format digital

Sector Administratie si Servicii Publice, SO Func#ionar administrativ, ASP 14, Pagina 13 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Registre de date
Clasarea documentelor
Informa ii clasificate
Legisla ia privind arhivelor na ionale
Nomenclatorul arhivistic
Echipamente si mobilier de arhivare documente
Metode de arhivare a documentelor
Permis de conducere autovehicule
Echipamente de interven ie si transport
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Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit'"ii descris' de
elementul de competen"'
Asigurarea eviden ei stocurilor
se face cu responsabilitate,
r bdare si inând cont de
specificul si necesit ile curente
ale serviciului

3. ADMINISTRAREA BUNURILOR DIN GESTIUNE
(Unitate de competen"' specific')
Elemente de
competen"'

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'

1. Asigur eviden a
stocurilor

1.1. Evidenta stocurilor este asigurat
cu urm rirea aprovizion rii ritmice
1.2. Evidenta stocurilor este asigurat
pe tipuri de stocuri 1i permanent
actualizat
1.3. Evidenta stocurilor este asigurat
utilizând formulare tipizate specifice
2. Stabile1te necesarul 2.1. Necesarul de bunuri de
de bunuri de
aprovizionat este stabilit în func ie de
aprovizionat
nivelul stocurilor utilizând formulare
tipizate specifice
2.2. Necesarul de bunuri este stabilit în
func ie de bugetul disponibil 1i de
graficul de consum stabilit
3. Lanseaz comenzi 3.1. Comenzile pentru aprovizionare
pentru aprovizionare sunt lansate in func ie de nivelul
stocurilor
3.2. Comenzile pentru aprovizionare
sunt lansate in func ie de bugetul
disponibil
3.3. Comenzile pentru aprovizionare
sunt lansate conform planului de
achizi ii
4. Asigur între inerea 4.1. Asigurarea între inerii obiectelor de
obiectelor de inventar inventar 1i a mijloacelor fixe repartizate
1i a mijloacelor fixe
se face urm rind respectarea
repartizate
contractelor de service încheiate cu
furnizorii
4.2. Asigurarea între inerii obiectelor de
inventar 1i a mijloacelor fixe repartizate
se face conform instruc iunilor
produc torului
4.3. Asigurarea între inerii obiectelor de
inventar 1i a mijloacelor fixe repartizate
se face în func ie de necesit i

Stabilirea necesarului de bunuri
se face cu responsabilitate 1i
profesionalism, inând cont de
specificul activit ii serviciului

Lansarea comenzilor pentru
aprovizionare se face în timp
util pentru asigurarea
continuit ii activit ii 1i cu
în elegerea con inutului 1i
specificului serviciului

Asigurarea între inerii
obiectelor de inventar 1i a
mijloacelor fixe repartizate este
realizat urm rind permanent
economisirea de consumabile
si optimizarea regimului de
lucru

Contexte:
Lucru la birou
Efort fizic redus
Comunicare direct cu cet eanul
Utilizare echipamente prelucrare date 1i birotic
Proceduri reglementate
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Sarcini repetitive
Lucru cu registre
Lucru cu documente
Expunere la stres

Gama de variabile:
Tipuri de stocuri: obiecte de inventar, materii prime, produse papet rie, tipizate, apa potabila,
perisabilit i, 1.a.
Tipuri de formulare tipizate: adeverin e, deconturi, documente de înregistrare, evidenta stoc,
procese-verbale, OP-uri, chitan e, facturi, coresponden , 1.a.
Tipuri de opera ii de între inere: revizii, service, sp l torie, înlocuire piese, înlocuire consumabile,
1.a.
Tipuri de obiecte de inventar: echipamentul de lucru, îmbr c minte special , mecanismele,
dispozitivele, verificatoarele, aparatele de m sura si control, matri ele folosite la executarea
anumitor produse, 1.a.
Tipuri de mijloace fixe: mobilier, autovehicule, cl diri, 1.a.
Tipuri de echipamente de între inere: tester, trusa scule, set cur enie, aspirator, sp l tor presiune,
1.a
Cuno4tin"e:
Regulamentul intern
Regulamentul de organizare si func ionare
Utilizare echipamente calcul si birotica
Planificare achizi ii
Legisla ia privind achizi iilor publice
Negocierea contractelor
Contracte comerciale
Gestiunea perisabilit ilor
Gestiune stocuri
Înregistrarea in contabilitate
Utilizare formulare tipizate
Cuno1tin e de baz de limba englez
Întocmirea raport rilor
Norme de amortizare
Contracte de service
Legea contabilit ii
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Nivelul de
responsabilitate 4i
autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit'"ii descris' de
elementul de competen"'
Efectuarea curieratului se
realizeaz cu operativitate,
responsabilitate 1i folosind
mijloacele de transport
adecvate.

4. ASIGURAREA COMUNIC RII CU ALTE ORGANIZA II
(Unitate de competen"' specific')
Elemente de
competen"'
1. Efectueaz curierat

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit'"ii descrise de
elementul de competen"'

1.1. Curieratul este efectuat in scopul
asigur rii transportului 1i livr rii
direct la destinatar a coresponden ei,
mesajelor 1i bunurilor în timpul cel mai
scurt 1i cu confirmarea recep iei
1.2. Curieratul este efectuat conform
delega iei primite, solicit rii sefului
ierarhic si atribu iilor de serviciu
2. Asigur rela ia cu
2.1. Rela ia cu furnizorii este asigurat
furnizorii de bunuri si conform cerin elor exprimate pe baze
servicii si alte
contractuale.
institu ii
2.3. Rela ia cu alte institu ii este
asigurat în limita atribu iilor primite
2.4. Rela ia cu alte institu ii este
asigurat urm rind culegerea de
informa ii de interes pentru activitate
3. Organizeaz ac iuni 3.1. Organizarea ac iunilor de protocol
de protocol
este adecvat scopului
3.2. Organizarea ac iunilor de protocol
urm re1te încadrarea costurilor de
protocol în limita bugetului aprobat

Asigurarea rela iei cu alte
institu ii se face respectând
prevederile organiza ionale 1i
rela iile func ionale
Asigurarea rela iei cu furnizorii
urm re1te p strarea si
extinderea bunelor rela ii
contractuale.
Organizarea ac iunilor de
protocol este f cut cu
responsabilitate 1i adaptat
obiectivelor urm rite, conform
procedurilor interne.

Contexte:
Deplas ri in localitate si in ar
Interac iuni sociale
Deplas ri in spatii expuse la poluare si cu varia ii de temperatura.
Cerin e de efort fizic
Sarcini repetitive
Gama de variabile:
Tipuri de institu ii si furnizori cu care men ine rela ii: Administra ia Financiar , Camera de
Munc , Trezorerie, Banc , Furnizori de produse, Furnizori de servicii, Vama, Po1ta, Notariate,etc.
Tipuri de contracte: bunuri, servicii, lucr ri
Tipuri de informa ii culese de la furnizori:specifica ii tehnice, condi ii de livrare, Service,
comenzi, oferte, condi ii de contractare, etc.
Cuno4tin"e:
Întocmirea raport rilor
Întocmirea delega iilor
Comunicare si rela ii publice
Contracte comerciale
Clauze contractuale
amentul Intern
Regulamentul de organizare si func ionare
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Norme de protec ia muncii
Cuno1tin e de baz de limba englez
Utilizare echipamente calcul si birotic
Cerin e de protocol
Organizare evenimente
Formule de adresare
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Titlul Calific rii: FUNC IONAR ADMINISTRATIV

Descriere:
Motiva ie:
Calificarea de Func ionar administrativ este foarte solicitat pe pia a muncii având în vedere c
activit ile administrative sunt complementare activit ilor de baz din economia de pia . Astfel,
societ ile din sectorul privat, indiferent de domeniul de activitate, au nevoie de personal suport care
s asigure furnizarea de servicii administrative pentru logistica afacerii. Conform descrierii grupei
de baz 4190 din COR „Al i func ionari de birou” func ionarii administrativi in diverse registre de
eviden a personalului unei întreprinderi, actualizeaz repertoare de adrese si numere de telefon ale
întreprinderii, in la zi listele de coresponden ale întreprinderii etc.

Condi ii de acces:
Func ionarul administrativ este un func ionar cu studii medii care î0i desf 0oar activitatea în cadrul
sectorului privat 0i în serviciile publice externalizate. Din acest motiv atribu iile func ionarului
administrativ nu fac obiectul unor reglementari unitare, fiecare angajator având libertatea de a stabili
atribu ii 0i responsabilit i specifice conform domeniului propriu de activitate, având insa un cadru
comun stabilit prin apartenen a la grupa de baz din COR, men ionat mai sus. Cerin ele pentru
ocupa ia de func ionar administrativ sunt stabilite de fiecare agent economic, având in vedere
atribu iile generale ale postului, stabilite prin standardul ocupa ional si domeniul specific de
activitate al angajatorului.
Rute de progres:
Dup încadrarea pe post, un func ionar administrativ debutant trebuie s urmeze o specializare la
locul de munc , prin îndrumare 0i coaching din partea angajatorului, sau prin cursuri de formare
profesional . Dup însu0irea cuno0tin elor si experien ei profesionale necesare, lucr torului i se vor
încredin a noi atribu ii si responsabilit i, corespunz toare unui nivel de calificare superior.
Cerin e legislative specifice:
Pentru ocupa ia de func ionar administrativ nu exist o legisla ie specific doar legisla ia generala
care guverneaz rela iile de munca: Codul Muncii, Codul deontologic, Codul de bune maniere, etc.
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Titlul calific rii: FUNC IONAR ADMINISTRATIV
Codul calific rii:.
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Cod

Denumirea competen'ei
Aplicarea normelor de s n tate 0i securitate în munc

Nivel
2

Aplicarea normelor de protec ia mediului

2

Credite

2
Men inerea unor rela ii de munc eficace
Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile
3
opera ionale
Furnizarea
suportului tehnic pentru serviciile 3
opera ionale
3
Administrarea bunurilor din gestiune
Asigurarea comunic rii cu alte organiza ii

3
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Competen'a: Aplicarea normelor de s n tate (i securitate în munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin'e
- Norme de s n tate 0i securitate în munc
1. Identific riscurile de s n tate,
- Planul de evacuare
îmboln vire 0i accidente cu
- Riscuri specifice activit ii de securitate
responsabilitate, în corela ie cu
situa iile cu poten ial de risc, conform - Riscuri privind securitatea muncii
- Riscuri privind mediul de munc
reglement rilor în vigoare
- Situa ii cu poten ial de risc
2. Aplic normele de s n tate 0i
securitate în munc în medii 0i situa ii - Aspecte relevante pentru securitatea obiectivului
- Mijloace de avertizare 0i semnalizare
foarte variate, în condi ii de stres 0i
- Persoane abilitate în domeniul s n t ii 0i
incertitudine cu promptitudine 0i
securit ii în munc
eficien maxim , în func ie de
- Particularit ile obiectivului
particularit ile obiectivului 0i tipul
- Tipuri de accidente
accidentului, conform procedurilor
- Cerin e de implementare a procedurilor de urgen
stabilite
0i evacuare
3. Respect procedurile de urgen 0i
- Materiale sanitare specifice
evacuare cu luciditate 0i st pânire de
sine, evitându-se agravarea situa iei
deja create 0i accidentarea altor
persoane, conform planului de
evacuare
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• test scris
• Observarea candida ilor în
îndeplinirea sarcinilor de serviciu
• întreb ri orale
pentru respectivul proces 0i/sau
produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Portofoliu
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Competen'a: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin'e
- Norme de protec ia mediului
1. Identific problemele de mediu cu
aten ie, în func ie de mediul 0i loca iile - Reglement ri interne
- Probleme de mediu cu impact negativ asupra
în care î0i desf 0oar activitatea, de
factorii de risc identifica i care ar putea comunit ii
- Modalit i de identificare a problemelor de
influen a negativ mediul de factorii de
mediu
mediu 0i de risc, prin mijloace
- Tipuri de ac iuni pentru diminuarea
specifice, conform reglement rilor în
problemelor de mediu
vigoare
2. Ac ioneaz pentru diminuarea riscurilor - Proceduri de urgen specifice problemelor de
mediu
de mediu cu responsabilitate 0i
- Factorii de mediu 0i de risc
operativitate, în conformitate cu
- Riscuri de poluare 0i poluan i
legisla ia în vigoare 0i procedurile de
- Persoane abilitate privind protec ia mediului
urgen
- Mijloace specifice de raportare a pericolelor 0i
3. Raporteaz pericolele de poluare a
mediului identificate cu promptitudine problemelor de mediu.
0i corectitudine, cu toate detaliile
relevante, conform reglement rilor
interne
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc
• întreb ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
•

Portofoliu
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Competen'a: Men inerea unor rela ii de munc eficace
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Previne declan0area conflictelor în
cadrul colectivului cu aten ie, prin
respectarea rela iilor de munc , sub
coordonarea sefului ierarhic, cu o
autonomie relativ conform cerin elor
procedurale stabilite
2. Colaboreaz cu organele de abilitate cu
operativitate, în func ie de cerin ele
situa iei concrete, conform legisla iei în
vigoare

Cuno(tin'e
- Tipuri de conflicte 0i cauzele declan0 rii
acestora
- Regulamentul-cadru de organizare 0i
func ionare al Politiei Comunitare
- Caracteristicile rela iilor de munc în
domeniul serviciilor de securitate
- Cerin ele procedurale stabilite pentru
prevenirea declan0 rii conflictelor în cadrul
colectivului
- Prevederi legislative în vigoare privind
comportamentul 0i inuta de serviciu
- Organe abilitate pentru realizarea colabor rii
profesionale pentru asigurarea ordinii 0i lini0tii
publice

Metode de evaluare:.
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc
• întreb ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
•

Portofoliu
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Competen'a: Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile opera ionale
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin'e
- Tipuri de spatii de lucru amenajate
1. Organizeaz cu responsabilitate
- Normele interne
0i cu libertate larg in luarea deciziilor
- Regulamentul intern
lucr rile de amenajare a spa iilor de lucru
- Regulamentul de organizare si func ionare
pentru serviciile opera ionale, asigurând
- Tipuri de servicii opera ionale
conformitatea cu nevoile concrete, normele
- Legisla ia privind achizi iile publice
interne 0i cu respectarea termenelor de
- Tipuri de contracte
finalizare stabilite
- Rela ia cu furnizorii
2. Aprovizioneaz cu solicitudine 0i
- Comunicare si rela ii publice
impar ialitate serviciile opera ionale cu
- Materii prime si materiale
materii prime 0i materiale de uz curent,
conform graficului 0i necesit ilor obiective, - Mijloace fixe
pentru a asigura buna desf 0urare a activit ii - Obiecte de inventar
- Plan de aprovizionare
acestora
- Condi ii transport materiale
3. Urm re0te cu aten ie 0i responsabilitate
- Legisla ia privind achizi iile publice
derularea lucr rilor repartizate asigurând
identificarea operativ a disfunc ionalit ilor - Conducere autovehicule
- Service echipamente
0i raportarea progresului c tre seful ierarhic.
4.Ofer cu solicitudine, impar ialitate 0i
disponibilitate, in condi ii de efort fizic,
asisten administrativ angaja ilor in spatii
expuse la poluare si cu varia ii de
temperatura conform regulilor interne de
organizare 0i func ionare.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• test scris
• Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces 0i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Portofoliu
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Competen'a: Furnizarea suportului tehnic pentru serviciile opera ionale
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin'e
- Normele interne
1.Prelucreaz documente pe suport de
- Regulamentul Intern
hârtie cu aten ie si rigurozitate, conform
- Regulamentul de organizare si func ionare
sarcinilor repetitive si instruc iunilor
- Echipamente de birotica
produc torului 0i urm rind permanent
- Formulare tipizate
economisirea de consumabile 0i
- Managementul documentelor
optimizarea regimului de lucru al
- Echipamente de prelucrare automata a datelor
echipamentelor de birotic
- Suporturi si registre de date
2.Prelucreaz date in format electronic cu
- Sisteme de conversie a documentelor
profesionalism 0i responsabilitate,
- Baze de date
conform procedurilor interne ale
organiza iei 0i instruc iunilor de utilizare - Gestiunea documentelor in format electronic
- Registre de date
a echipamentelor.
- Clasarea documentelor
3.Tine evidenta documentelor prin lucrul
- Legisla ia privind arhivelor na ionale
cu registre, proceduri reglementate, in
- Informa ii clasificate
condi ii de stres, cu aten ie 0i
- Nomenclatorul arhivistic
responsabilitate conform normelor
- Echipamente si mobilier de arhivare
interne, având în vedere necesitatea
documente
gestionarii acestora, organizarea 0i
utilizarea eficient a spatiilor de arhivare - Metode de arhivare a documentelor
- Conducere autovehicule
4.Presteaz servicii logistice specifice în
func ie de necesit ile organiza ionale cu - Codul rutier
profesionalism 0i utilizând echipamentele - Echipamente de interven ie si transport
de interven ie necesare, conform
instruc iunilor
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• test scris
• Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces 0i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
•
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Competen'a: Administrarea bunurilor din gestiune
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

- Regulamentul intern
1. Asigur prin lucru la birou, tinerea la zi a
- Regulamentul de organizare si func ionare
eviden ei stocurilor în formulare specifice
- Proceduri administrative
si registre, cu responsabilitate, r bdare si
- Tipuri de stocuri
inând cont de specificul 0i necesit ile
- Gestiunea perisabilit ilor
curente ale serviciului, utilizând
- Evaluarea nevoilor clien ilor
echipamente de prelucrare date si birotica,
- Înregistrarea in contabilitate
conform reglementarilor interne
- Utilizare formulare tipizate
2. Stabile0te necesarul de bunuri de
- Întocmirea raport rilor
aprovizionat, prin proceduri reglementate,
- Norme de amortizare
cu responsabilitate 0i profesionalism în
- Legea contabilit ii
func ie nivelul stocurilor, de bugetul
disponibil 0i de graficul de consum stabilit - Legisla ia privind achizi iilor publice
- Contracte comerciale
3. Lanseaz în timp util comenzi pentru
- Cuno0tin e de baz de limba englez
aprovizionare pentru asigurarea
- Echipamente calcul si birotica
continuit ii activit ii în func ie nivelul
- Obiecte de inventar 0i mijloace fixe
stocurilor, de bugetul disponibil 0i de
graficul de consum stabilit
4.Asigur între inerea obiectelor de inventar
0i a mijloacelor fixe repartizate conform
instruc iunilor produc torului 0i urm rind
permanent economisirea de consumabile 0i
optimizarea regimului de lucru, in condi ii
de expunere la stres.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• test scris
• Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces 0i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
•
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Competen'a: Asigurarea comunic rii cu alte organiza ii
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Efectueaz curierat cu operativitate,
responsabilitate folosind mijloacele de
transport adecvate, conform delega iei
primite, solicit rii sefului ierarhic si
atribu iilor de serviciu.
2. Asigur rela ia cu furnizorii de bunuri 0i
servicii si cu alte institu ii, respectând
prevederile organiza ionale, rela iile
func ionale si în limita atribu iilor primite
3. Organizeaz ac iuni de protocol cu
responsabilitate, adecvat scopului 0i în
limita bugetului aprobat

Cuno(tin'e
-

Institu ii si furnizori
Delegare vs. deta0are
Comunicare si rela ii publice
Regulamentul intern
Regulamentul de organizare si func ionare
Întocmirea raport rilor
Echipamente calcul si birotic
Cerin e de protocol
Contracte comerciale
Cuno0tin e de baz de limba englez
Întocmirea raport rilor
Organizare evenimente
Formule de adresare

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast8 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno0tin e
• test scris
• Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces 0i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
0i/sau produselor realizate de c tre
candida i
•

Portofoliu

Sector Administra ie i Servicii Publice, Calificare Func ionar administrativ, Q_ASP_14, Pag. 10 din 10

