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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional FUNC IONARI IN SERVICII PUBLICE COMUNITARE grup de baz 4231 din
COR
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
Func ionar ghi0eu servicii publice
Conform descrierii grupei de baz 4231 din COR - Func ionarii in servicii publice comunitare
desf 0oar activit i privind solu ionarea peti iilor depuse de cet eni la ghi0eele publice
comunitare, actualizeaz 0i valorific registrul de eviden al persoanelor, furnizeaz , în condi iile
legii, la solicitarea autorit ilor 0i institu iilor publice, date de identificare ale persoanelor.
Ocupa ia Func ionar ghi0eu 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 ghi0eu servicii publice este un func ionar cu studii medii care î0i desf 0oar activitatea
în cadrul autorit ilor 0i institu iilor publice, serviciilor publice descentralizate 0i deconcentrate.
Aceste institu ii func ioneaz în temeiul Legii administra iei publice locale nr.215 din 2001, cu
modific rile 0i complet rile ulterioare. În cadrul acestor institu ii func ionarul ghi0eu servicii
publice furnizeaz informa ii de interes public 0i r spunde solicit rilor acestora privind problemele
lor specifice, legate de activitatea respectivelor servicii publice. Titularul postului are rolul de a
asigura informarea corect 0i complet a clien ilor 0i de a realiza func iunea front-office in rela ia
serviciul public si cet ean. Temeiul legal al organiz rii activit ii de rela ii cu publicul este
stabilit prin Hot rârea Guvernului nr.27 din 2002 care reglementeaz rezolvarea peti iilor.
Principalele atribu ii ale ocupa iei in de asigurarea liberului acces la informa iile de interes public,
a transparentei decizionale 0i a egalit ii de tratament, principii de baz ale conduitei profesionale a
func ionarului public 0i asigur aplicarea prevederilor legale privind rezolvarea peti iilor 0i a
m surilor de asigurare a transparentei în exercitarea demnit ilor publice în func ia public 0i în
mediul de afaceri pentru prevenirea faptelor de corup ie.

.
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Lista unit+%ilor de competen%+
Unit+%i de competen%+ cheie
Titlul unit+%ii 1: Comunicare în limba român
Titlul unit+%ii 2: Competen a de a înv a.
Titlul unit+%ii 3: Competen e sociale 0i civice
Titlul unit+%ii 4: Competen e informatice
Titlul unit+%ii 5: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit+%ii 6: Competen e de baz în matematic , 0tiin , tehnologie
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 0i 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: Îndrumarea cet enilor pentru ob inerea de informa ii
Titlul unit+%ii 2: Furnizarea informa iilor la cererile formulate în scris de c tre
cet eni
Titlul unit+%ii 3: Prelucrarea documentelor
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1. APLICAREA NORMELOR DE S N TATE I
SECURITATE ÎN MUNC
(Unitate de competen%+ general+)
Elemente de
competen%+

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit+%ii descrise de
elementul de competen%+

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
3
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 0i
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
0i avertizare existente

2. Aplic normele de
s n tate 0i securitate
în munc

2.1. Normele de s n tate 0i securitate
în munc sunt aplicate în corela ie cu
particularit ile obiectivului
2.2. Normele de s n tate 0i securitate în
munc 0i m surile de prim ajutor sunt
aplicate în func ie de tipul accidentului
2.3. Normele de s n tate 0i securitate în
munc sunt aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea securit ii
obiectivului

Aplicarea normelor de
securitate 0i s n tate în munc
se face cu operativitate,
promptitudine 0i eficien
maxim , folosind echipamentul
de protec ie conform
procedurilor stabilite

3.Respect
procedurile de urgen

3.1. Procedurile de urgen 0i evacuare
sunt respectate având în vedere toate
cerin ele de implementare a acestora
corespunz tor situa iei concrete
3.2. Procedurile de urgen 0i evacuare
sunt respectate evitându-se agravarea
situa iei deja create
3.3. Procedurile de urgen 0i evacuare
sunt respectate f r accidentarea altor
persoane
3.4.Procedurile de urgen 0i evacuare
sunt respectate conform planului de
evacuare

Respectarea procedurilor de
urgen 0i evacuare se face cu
aten ie, luciditate 0i st pânire
de sine

Contexte:
La locul de munc func ionarii sunt supu0i riscurilor de s n tate, la îmboln vire 0i accidente.
Aplicarea normelor de securitate 0i s n tate în munc se face în medii 0i situa ii foarte variate, în
condi ii de stres 0i incertitudine.
Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Func$ionar ghiseu servicii publice, ASP 13, Pagina 4 din 17

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

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 0i
noaptea, la sfâr0it de s pt mân , în zilele de s rb tori, pozi ia de munc - în picioare, 0ezând 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 0i temperatur , biologice, chimice etc.
Echipamente pentru prevenirea 0i stingerea incendiilor: hidran i, sting toarea, l zi cu nisip,
cazmale 0i g le i, pompe, extinctoare chimice sau cu z pad carbonic etc.
Echipamentul de protec ie: halat, ochelari 0i m nu0i de protec ie, masc de praf, antifoane, etc.
Persoane abilitate: 0ef ierarhic, coordonatori SSM 0i responsabili situa ii de urgen 0i 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 0i 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.
Cuno8tin%e:
Factori de risc specifici domeniului de activitate
Mijloace de avertizare 0i semnifica ia simbolurilor utilizate
Tipuri de servicii de executat 0i riscurile presupuse de acestea
Componen a echipamentului individual de protec ie a muncii 0i modul de utilizare a acestuia
Norme specifice de protec ie 0i securitate în munc 0i PSI
Tipuri de accidente posibile 0i modalit i de interven ie
Persoane 0i 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 0i stingere a incendiilor
M suri de prim ajutor.
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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 8i
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 0i operativitate
0i cu procedurile de urgen
2.2. Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se desf 0oar
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 dup
evaluare 0i în scopul lu rii
m surilor necesare
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 0i aten ie,
adaptate fiec rei situa ii în parte

Raportarea pericolelor de
poluare a mediului identificate
se face cu promptitudine 0i
corectitudine

Contexte:
Protec ia mediului se realizeaz în func ie de mediul 0i loca iile în care î0i desf 0oar activitatea,
de factorii de risc identifica i care ar putea influen a negativ mediul.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apa, aerul, sol 0i subsolul, habitatul natural, etc.
Factori de risc: chimici-substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra ii excesive
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echipamente, mi0c ri func ionale echipamente, deplas ri mijloace de produc ie sub efectul
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/0efului 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 0i aduce daune organismelor vii 0i bunurilor material;
Persoane abilitate: responsabilul de mediu, 0eful ierarhic, etc
Servicii de urgen : pompierii, ambulan a;
Mijloace specifice de raportare: telefon, sta ie radio, voce, etc.
Cuno8tin%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 declan0area
conflictelor în cadrul
colectivului

2.Colaboreaz cu
organele abilitate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit+%ii descrise de
elementul de competen%+

1.1.Declan0area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i
colegi de munc
1.2.Declan0area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
între inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de serviciu
1.3.Declan0area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
utilizarea unui limbaj corespunz tor 0i
acordarea respectului reciproc între
colegi
1.4. Declan0area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
adaptarea la rela iile sociale 0i mediul
de munc
1.5. Declan0area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea rela iilor de munc
1.6. Declan0area 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 în func ie de cerin ele
situa iei concrete 0i în conformitate cu
reglement rile interne.
2.3.Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz în limita atribu iilor specifice
ale fiec ruia.

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit+%ii
descris+ de elementul de
competen%+
Prevenirea declan0 rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e 0i hot râre

Colaborarea cu organele
abilitate se face cu
operativitate, profesionalism
0i 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.
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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 , în0tiin area/sesizarea/informarea
organelor abilitate;
Organe abilitate: poli ia, jandarmeria, pompierii, serviciile de ambulan , etc.
Cuno8tin%e:
Reglement ri interne;
Regulamentului de organizare 0i func ionare;
Legisla ia specific în vigoare.
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1. ÎNDRUMAREA CET ENILOR PENTRU OB INEREA
DE INFORMA II
(Unitate de competen%+ specific+)
Elemente de
competen%+
1. Asigur afi0area
informa iilor în fa a
ghi0eului

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit+%ii descrise de
elementul de competen%+

1.1. Informa iile afi0ate cuprind
programul de lucru, datele de
identificare 0i domeniul de competen
1.2. Informa iile afi0ate sunt reale, clar
exprimate 0i actualizate permanent
1.2. Informa iile sunt afi0ate vizibil în
locul unde î0i desf 0oar activitatea
folosind texte editate pe suport de
hârtie.
2. Organizeaz
2.1. Punctul de informare documentare
punctul de informare- este organizat în proximitatea ghi0eului
documentare
folosind un spa iu de afi0are protejat.
2.2. Punctul de informare documentare
afi0eaz informa ii de interes general.
2.3. Informa iile afi0ate sunt actualizate
în func ie de interesul cet enilor 0i
termenul de validitate
2.4. Informa iile afi0ate la punctul de
informare documentare se editeaz
utilizând echipamentele de birotic 0i
prelucrare date necesare
3. Pune la dispozi ie
3.1. Imprimatele tipizate sunt puse la
formulare tipizate
dispozi ie în mod operativ 0i gratuit, cu
excep iile prev zute de lege
3.2. Imprimatele tipizate puse la
dispozi ie sunt editate conform
cerin elor legale si actualizate operativ
atunci când este necesar
4. Comunic
4.1. Taxa de copiere este comunicat
petentului taxa de
tuturor celor interesa i la cererea
copiere a informa iilor acestora
de interes public
4.2. Comunicarea valorii taxei este
f cut pe baza calculului stabilit în
baza Hot rârilor Consiliului Local
privind impozitele 0i taxele locale
5. Ofer informa ii
5.1. Informa iile oferite sunt concise,
cet enilor privind
complete, actuale, corecte, reale 0i
accesul la datele de
relevante
interes public 0i uz
5.2. Informa iile oferite r spund
personal.
solicit rilor specifice respectând
normele 0i principiile de conduit în
rela iile cu cet enii 0i cu institu ia

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit+%ii descris+ de
elementul de competen%+
Asigurarea afi0 rii informa iilor
se face cu responsabilitate,
discernamant si utilizând
propozi ii 0i paragrafe adecvate
pentru mesaje

Organizarea punctului de
informare-documentare
promoveaz imaginea
serviciului public si r spunde
interesului 0i reac iilor
peten ilor

Punerea la dispozi ie a
tipizatelor r spunde
interesului 0i cerin elor
peten ilor

Comunicarea taxei r spunde
cerin elor peten ilor si este
conform reglementarilor
interne.

Oferirea de informa ii poate fi
întrerupt numai in situa iile
stipulate în Planul de m suri
pentru combaterea birocra iei
în activitatea de rela ii cu
publicul
Oferirea informa iilor catre
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public
5.3. Informa iile oferite sunt în limita
atribu iilor specifice
5.4. Informa iile sunt oferite folosind
un limbaj adecvat 0i corect gramatical
6. Furnizeaz din
6.1. Informa iile de interes public sunt
oficiu informa ii de
furnizate din oficiu tuturor celor
interes public
interesa i
6.2. Informa iile de interes public
furnizate din oficiu sunt clare 0i
conform cu realitatea
6.3. Informa iile de interes public
furnizate din oficiu sunt conform legii
6.4. Informa iile de interes public
furnizate din oficiu sunt culese 0i
editate în format scris pe diverse
suporturi fizice accesibile la scar
larg .
6.5. Informa iile de interes public
furnizate din oficiu sunt u0or
accesibile, disponibile, relevante, bine
structurate, pe diverse suporturi
7. Propune
7.1. Propunerile de actualizare a listei
actualizarea listei
informa iilor de interes public se fac
informa iilor de
anual 0i ori de câte ori este necesar
interes public
0efului ierarhic
7.2. Propunerile de actualizare a listei
informa iilor de interes public asigura
protectia datelor cu caracter personal
7.3. Lista informa iilor de interes public
distribuite din oficiu este actualizat
anual 0i ori de câte ori este necesar
8.1. Înscrierea în audien a cet enilor
8. Organizeaz
de c tre conducerea serviciului public
înscrierea în audien
a cet enilor de c tre se face conform programului stabilit
conducerea serviciului 8.2. Înscrierile în audien a cet enilor
public.
de c tre conducerea serviciului public
sunt înregistrate 0i comunicate
petentului 0i conducerii serviciului
respectând normele 0i principiile de
conduit în rela iile cu cet enii 0i cu
institu ia public
Contexte de aplicare:
Lucru la birou
Comunicare direct cu cet eanul
Expunere la stres
Utilizare echipamente prelucrare date 0i birotic
Proceduri reglementate
Sarcini repetitive
Lucru cu registre
Lucru cu formulare tipizate

ceteteni privind cerin ele de
completare a formularelor se
face printr-o exprimare corect
0i concis
Furnizarea din oficiu a
informa iilor de interes public
este conform specificului
activit ii serviciului si
r spunde cerin elor si
interesului peten ilor.

Propunerea de actualizare a
listei informa iilor de interes
public se face cu
responsabilitate si
profesionalism în formate
tipizate, conform
reglementarilor interne.

Organizarea înscrierii in
audien a cet enilor de c tre
conducerea serviciului public se
face în elegând corect interesul
0i cerin ele cet enilor si
organizând eficient programul
de audien e
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Gama de variabile:
Informa ii afi0ate în fa a ghi0eului: programul de lucru, datele de identificare, domeniul de
competen
Informa iile de interes general furnizate prin punctul de informare documentare: modelul de
completare a formularelor tipizate, lista actelor necesare, program de audiente, alte informa ii de
interes public, etc.
Echipamente de birotic : copiator, fax, capsator, toc tor hârtie, telefon, interfon, ma0ina de
francat, ma0in de scris, etc.
Formulare tipizate: în domeniul urbanismului, în domeniul liberului acces la informa iile de
interes public, în domeniul registrului agricol, alte formulare prev zute în procedurile interne
Informa ii de interes public comunicate din oficiu: actele normative care reglementeaz
organizarea 0i func ionarea autorit ii sau institu iei publice, structura organizatoric , atribu iile
departamentelor, programul de func ionare, programul de audien e al autorit ii sau institu iei
publice, numele 0i prenumele persoanelor din conducerea autorit ii sau a institu iei publice 0i ale
func ionarului responsabil cu difuzarea informa iilor publice, coordonatele de contact ale
autorit ii sau institu iei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de
e-mail 0i adresa paginii de Internet, sursele financiare, bugetul 0i bilan ul contabil, programele 0i
strategiile proprii, lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând categoriile de
documente produse 0i / sau gestionate, potrivit legii, modalit ile de contestare a deciziei,
autorit ii sau a institu iei publice în situa ia în care persoana se consider v t mat în privin a
dreptului de acces la informa iile de interes public solicitate.
Informa ii de interes public exceptate de la accesul liber: informa iile clasificate, potrivit legii,
informa iile privind activit ile comerciale sau financiare, dac publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectual ori industrial , precum 0i principiului concuren ei
loiale, informa iile cu privire la datele personale
Audien e: la ale0ii locali. la persoanele cu func ii de conducere, altele decât ale0ii
Situa ii justificate pentru întreruperea activit ii stabilite în Planul de masuri pentru combaterea
birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul: adresare ireveren ioas , cuvinte triviale, amenin are
violen verbal 0i fizic
Principiile conduitei profesionale a func ionarului public: suprema ia Constitu iei si legii
egalitatea de tratament, profesionalismul, impar ialitatea, integritatea morala, libertatea gândirii si
exprim rii, cinstea si corectitudinea, deschiderea si transparen a
Suporturi de furnizare a informa iilor de interes public: pagini WEB, CD, bro0uri, fise
Cuno8tin%e:
Codul de conduit al func ionarilor publici
Statutul
func ionarilor publici
Constitu ia României
Legea administra iei publice locale
Legea privind liberul acces la informa iile de interes public 0i normele de aplicare
Regulamentul intern
Regulamentul de organizare 0i func ionare
Hot rârile Consiliului Local
Proceduri administrative
Structura 0i con inutul termenilor uzuali din limba român
Formule de adresare
Utilizare echipamente prelucrare a datelor 0i birotic
Legisla ia privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor
Formulare tipizate
Planul de m suri pentru combaterea birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul
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2. FURNIZAREA INFORMA IILOR LA CERERILE
FORMULATE ÎN SCRIS DE C TRE CET ENI
(Unitate de competen%+ specific+)
Elemente de
competen%+
1. Analizeaz
solicit rile formulate
în scris adresate
serviciului public

2. Înregistreaz
solicit rile formulate
în scris de c tre
cet eni

3. Repartizeaz
solicit rile formulate
în scris c tre
departamentele de
specialitate

4. Prime0te
r spunsurile elaborate
de departamentele de

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit+%ii descrise de
elementul de competen%+
1.1. Solicit rile formulate în scris
adresate serviciului public sunt
analizate în func ie de tipul acestora 0i
de subiectul adresat
1.2. Solicit rile formulate în scris
adresate serviciului public sunt
analizate conform procedurilor 0i
regulamentelor, respectând normele 0i
principiile de conduit în rela iile cu
cet enii 0i cu institu ia public
2.1. Solicit rile formulate în scris de
c tre cet eni sunt înregistrate în
registrul unic corespunz tor categoriei
de lucr ri
2.2. Solicit rile formulate în scris de
c tre cet eni au numerele de
înregistrare comunicate solicitantilor
respectând normele si principiile
conduit în rela iile cu cet enii 0i cu
institu ia public
2.3. Solicit rile formulate în scris de
c tre cet eni sunt inregistrate prin
eliberarea catre solicitant a unei
confirmari scrise con inând data 0i
num rul de înregistrare a cererii
3.1. Repartizarea solicit rilor formulate
în scris c tre departamentele de
specialitate urm re0te prelucrarea
informa iilor 0i elaborarea r spunsului
3.2. Repartizarea solicit rilor formulate
în scris c tre departamentele de
specialitate se face conform atribu iilor
stabilite acestora pe tipuri de solicit ri
în ziua primirii solicit rii
3.3. Repartizarea solicit rilor formulate
în scris c tre departamentele de
specialitate este confirmat de primire
iar termenul de r spuns pentru
solicit rile repartizate este înregistrat
4.1.R spunsul la solicitare este urm rit
pentru a fi primit în termenul legal
4.2. R spunsul primit de la

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit+%ii descris+ de
elementul de competen%+
Analiza solicit rii se face cu
în elegerea con inutului 0i
specificului peti iilor

Înregistrarea solicit rilor
formulate în scris de c tre
cet eni se face cu în elegerea
con inutului 0i specificului
peti iilor 0i cu tratarea
petentului cu polite e 0i
disponibilitate

Repartizarea solicit rilor
formulate în scris c tre
departamentele de specialitate
se face cu în elegerea
con inutului 0i specificului
solicit rilor si cu
înregistrarea informa iilor în
registre conform procedurilor
documentate

Primirea r spunsurilor
elaborate de departamentele de
specialitate este urmarit cu
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specialitate

5. Transmite
r spunsurile c tre
peten i

departamentele de specialitate este
înregistrat iar nerespectarea termenului
legal de r spuns este adus la
cuno0tin a sefului ierarhic si a
departamentului responsabil, dup caz
5.1. R spunsul este transmis petentului
conform reglement rilor interne
5.2. Data, num rul 0i modul de
expediere a r spunsului se înregistreaz
conform procedurilor interne

responsabilitate 0i perseveren

Transmiterea r spunsurilor
c tre peten i se face
respectând normele si
principiile conduit în rela iile
cu cet enii 0i cu institu ia
public

Contexte de aplicare:
Lucru la birou
Utilizare echipamente prelucrare date 0i birotic
Proceduri reglementate
Sarcini repetitive
Lucru cu registre
Lucru cu formulare tipizate
Expunere la stres
Gama de variabile:
Proceduri administrative: prelucrare texte, gestiune documente, completare documente
transcriere date, proiectare formulare, 0.a.
Tipuri de solicit ri: cerere, reclama ie, sesizare, propunere
Informa ii de uz personal: autoriza ii urbanism, documenta ie cadastru, activitate comercial , acte
stare civil , 0.a.
Norme de conduit în rela iile cu cet enii 0i cu institu ia public : atitudinea cu cet eanul este
pozitiv , limbajul folosit este adecvat si corect gramatical, confiden ialitatea informa iilor este
p strata, activitatea este întrerupta in situa ii deplin justificate, normele de conduit sunt respectate
Principiile conduitei profesionale a func ionarului public: suprema ia Constitu iei si legii,
egalitatea de tratament, profesionalismul, impar ialitatea, integritatea morala, libertatea gândirii si
exprim rii, cinstea si corectitudinea, deschiderea si transparen a
Departamente de specialitate: Direc ii generale, Direc ii, Servicii, Birouri, Compartimente,
Persoane, Institu ii publice de interes local, Servicii publice de interes local, etc.
Informa ii solicitate in scris: informa ie de interes public comunicat din oficiu, informa ie de
interes public oferit la cerere, informa ie de interes public exceptat de la liberul acces,
informa ie de uz personal
Cuno8tin%e:
Codul de conduit al func ionarilor publici
Statutul func ionarilor publici
Legisla ia privind administra ia public local
Legisla ia privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor
Legisla ia privind liberul acces la informa iile de interes public 0i normele de aplicare
Regulamentul Intern
Regulamentul de organizare 0i func ionare
Hot rârile Consiliului Local
Proceduri administrative
Structura 0i con inutul termenilor uzuali din limba române
Utilizare echipamente calcul 0i birotic
Informa ii de interes public si de uz personal
Principii de management
Planificare resurse
Principii 0i procese pentru furnizarea de servicii
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Evaluarea nevoilor peten ilor
Planificare resurse
Redactarea r spunsului la peti ii
Modalit i de expediere a r spunsurilor
Suporturi de date
Utilizarea formularelor tipizate
Tipuri de registre
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Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
(Unitate de competen%+ specific+)
3
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
Elemente de
rezultatului activit+%ii descrise de
competen%+
activit+%ii descris+ de
elementul de competen%+
elementul de competen%+
1. Întocme0te
1.1. Documentele de lucru se întocmesc Intocmirea rapoartelor privind
modul de solu ionare a
documente de lucru:
în formatul stabilit prin lege folosind
peti iilor se face semestrial
rapoarte, fi0e 0i
echipamente de prelucrare a datelor
situa ii statistice
1.2 Datele cuprinse în documentele de conform cerin elor specifice
folosind un limbaj corect
lucru sunt conforme cu realitatea 0i
gramatical, u0or de în eles,
elocvente
1.3. Documentele de lucru se întocmesc clar si concis.
conform reglement rilor 0i la cererea
0efului ierarhic
1.4. Situa iile statistice se întocmesc în
formate tipizate folosind date din
arhiva de documente 0i baze de date.
Copierea documentelor se face
2. Copiaz documente 2.1. Copierea documentelor se face
prin proceduri administrative
numai în interesul serviciului 0i prin
care urm resc permanent
utilizarea corespunz toare a
economisirea de consumabile
echipamentelor
0i optimizarea regimului de
2.2. Copierea documentelor se face
conform atribu iilor curente de serviciu lucru
si la solicitarea sefului ierarhic
3. Transmite
3.1. Transmiterea documentelor se face Transmiterea documentelor prin
fax urm re0te permanent
documente prin fax
numai în interesul serviciului 0i prin
economisirea de consumabile 0i
utilizarea corespunz toare a
optimizarea regimului de lucru
echipamentelor
3.2. Transmiterea documentelor prin fax
se face conform atribu iilor curente de
serviciu si la solicitarea sefului ierarhic
4. Recicleaz hârtia
4.1. Reciclarea hartiei se face numai în Reciclarea hârtiei se face cu
documentelor f r
urma unei selec ii atente a
responsabilitate prin proceduri
valoare arhivistic
documentelor 0i prin utilizarea
administrative care urm resc
corespunz toare a echipamentelor
permanent optimizarea
4.2. Hârtia rezultat prin r documentelor folosirii resurselor si protec ia
se recicleaz , conform normelor interne. mediului.
Contexte de aplicare:
Lucru la birou
Utilizare echipamente prelucrare date 0i birotic
Proceduri reglementate
Sarcini repetitive
Lucru cu registre
Lucru cu formulare tipizate
Expunere la stres
Gama de variabile:
Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: calculator. imprimant , scanner, etc.
3.PRELUCRAREA DOCUMENTELOR
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Tipuri de echipamente de birotic : copiator, fax, capsator, toc tor hârtie, ma0in de francat,
ma0in de scris, etc.
Tipuri de rapoarte: Raport semestrial privind modul de solu ionare a peti iilor, Fisa de
implementare a Legii 544, Fisa de implementare a Legii 52.
Tipuri de situa ii statistice: num rul total de solicit ri de informa ii de interes public, num rul
total de solicit ri, departajat pe domenii de interes, num rul de solicit ri rezolvate favorabil,
num rul de solicit ri respinse, defalcat în func ie de motiva ia respingerii (informa ii exceptate de
la acces, inexistente etc.); num rul de solicit ri adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe
suport electronic; num rul de solicit ri adresate de persoane fizice; num rul de solicit ri adresate
de persoane juridice; num rul de reclama ii administrative; num rul de plângeri în instan ;
costurile totale ale compartimentului de informare 0i rela ii publice; sumele totale încasate pentru
serviciile de copiere a informa iilor de interes public solicitate; num rul estimativ de vizitatori ai
punctului de informare-documentare
Proceduri administrative: prelucrare texte, gestiune documente, completare documente, transcriere
date, proiectare formulare, etc.
Cuno8tin%e:
Legisla ia privind informa iile clasificate
Legisla ia privind administra ia public local
Legisla ia privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor
Legisla ia privind liberul acces la informa iile de interes public 0i normele de aplicare
Legisla ia privind arhivele
Regulamentul Intern
Regulamentul de organizare 0i func ionare
Hot rârile Consiliului Local
Proceduri administrative
Utilizare echipamente de prelucrare a datelor, calcul 0i birotic
Planificare resurse
Managementul timpului
Suporturi de date
Utilizarea formularelor tipizate
Sisteme de indexare a documentelor
Gestionarea bazelor de date
Managementul documentelor
Gestiunea datelor în format digital
Registre de date
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Titlul Calific rii: FUNC IONAR GHI EU SERVICII PUBLICE
Descriere:
Motiva%ie:
Calificarea de Func%ionar ghi*eu servicii publice este foarte solicitat pe pia%a muncii având în
vedere c toate serviciile publice deconcentrate si decentralizate, precum si majoritatea
autorit %ilor si institu%iilor publice au înfiin%at departamente de rela%ii cu publicul în care rela%ia
cu cet %enii este asigurat în regim de “front-office” de c tre ace*ti func%ionari. Principalele
atribu%ii ale ocupa%iei %in de asigurarea liberului acces la informa%iile de interes public, a
transparentei decizionale si egalit %ii de tratament, principii de baz ale conduitei profesionale a
func%ionarului public si asigur aplicarea prevederilor legale privind rezolvarea peti%iilor *i a
m surilor de asigurare a transparen%ei în exercitarea demnit %ilor publice în func%ia public *i în
mediul de afaceri pentru prevenirea faptelor de corup%ie.
Condi%ii de acces:
Func%ionarul ghi*eu servicii publice este un func%ionar cu studii medii care î*i desf *oar
activitatea în cadrul autorit %ilor si institu%iilor publice care func%ioneaz in temeiul Legii
administra%iei publice locale nr.215 din 2001, cu modific rile si complet rile ulterioare.
Conform descrierii grupei de baz 4231 din COR - Func%ionarii in servicii publice comunitare
desf *oar activit %i privind solu%ionarea peti%iilor depuse de cet %eni la ghi*eele publice
comunitare, actualizeaz *i valorifica registrul de evidenta al persoanelor, furnizeaz , în
condi%iile legii, la solicitarea autorit %ilor si institu%iilor publice, date de identificare ale
persoanelor.
Rute de progres:
Dup încadrarea în func%ia public de func%ionar ghi*eu rela%ii publice în urma concursului de
ocupare a postului, organizat conform legii, func%ionarul urmeaz o dezvoltare a carierei prin
promovarea într-o func%ie public superioar *i avansarea în gradele de salarizare. Aceast rut
de progres este reglementat prin Hot rârea Guvernului României nr. l209 din 2003 privind
organizarea *i dezvoltarea carierei func%ionarilor publici. Principiile care stau la baza organiz rii
*i dezvolt rii carierei în func%ia public sunt competen%a, competi%ia, egalitatea de *anse,
profesionalismul, motivarea si transparen%a.
Cerin%e legislative specifice:
Ocupa%ia Func%ionar ghi*eu servicii publice a fost introdus în COR cu codul 423101 conform
Ordinului ministrului muncii, familiei si echita%ii sociale nr. 170 din 2008.
Temeiul legal al organiz rii activit %ii de rela%ii cu publicul este stabilit prin HG nr.27 din 2002
care reglementeaz rezolvarea peti%iilor. Func%ionarul ghi*eu servicii publice ocup o func%ie
public care este reglementat prin Statutul func%ionarilor publici conform Legii nr. 188 din 1999
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cu modific rile si complet rile ulterioare, iar rela%ia cu cet %enii este guvernat de Codul de
conduit al func%ionarilor publici conform Legii nr. 7 din 2004.
Titlul calific rii: FUNC IONAR GHI EU SERVICII PUBLICE
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Cod

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

Nivel
2

Aplicarea normelor de protec%ia mediului

2

Credite

2
Men%inerea unor rela%ii de munc eficace
Îndrumarea cet %enilor pentru ob%inerea de informa%ii
3
Furnizarea informa%iilor la cererile formulate în scris de 3
c tre cet %eni
3
Prelucrarea documentelor
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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 *i securitate în munc
1. Identific riscurile de s n tate, la
- Planul de evacuare
îmboln vire *i accidente, specifice
- Riscuri specifice activit %ii de securitate
activit %ii cu responsabilitate, în
- Riscuri privind securitatea muncii
corela%ie cu situa%iile cu poten%ial de
- Riscuri privind mediul de munc
risc, conform reglement rilor în
- Situa%ii cu poten%ial de risc
vigoare
- Aspecte relevante pentru securitatea obiectivului
2. Aplic normele de s n tate *i
securitate în munc în medii *i situa%ii - Mijloace de avertizare *i semnalizare
- Persoane abilitate în domeniul s n t %ii *i
foarte variate, în condi%ii de stres *i
securit %ii în munc
incertitudine, cu promptitudine *i
- Particularit %ile obiectivului
eficien% maxim , în func%ie de
- Tipuri de accidente
particularit %ile obiectivului *i tipul
- Cerin%e de implementare a procedurilor de urgen%
accidentului, conform procedurilor
*i evacuare
stabilite
- Materiale sanitare specifice
3. Respect procedurile de urgen% *i
evacuare cu luciditate *i st pânire de
sine, evitându-se agravarea situa%iei
deja create *i accidentarea altor
persoane, conform planului de
evacuare
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%e
• test scris
• Observarea candida%ilor în
îndeplinirea sarcinilor de serviciu
• întreb ri orale
pentru respectivul proces *i/sau
produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/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
1. Identific factorii de risc care ar putea
- Norme de protec%ia mediului
influen%a negativ mediul cu aten%ie, în
- Reglement ri interne
func%ie de factorii de mediu *i de risc,
- Probleme de mediu cu impact negativ asupra
prin mijloace specifice, conform
comunit %ii
reglement rilor în vigoare
- Modalit %i de identificare a problemelor de
2. Ac%ioneaz pentru diminuarea riscurilor mediu
de mediu cu responsabilitate *i
- Tipuri de ac%iuni pentru diminuarea
operativitate, în conformitate cu
problemelor de mediu
legisla%ia în vigoare *i procedurile de
- Proceduri de urgen% specifice problemelor de
mediu
urgen%
3. Raporteaz pericolele de poluare a
- Factorii de mediu *i de risc
mediului identificate în loca%iile în care - Riscuri de poluare *i poluan%i
î*i desf *oar activitatea cu
- Persoane abilitate privind protec%ia mediului
promptitudine *i corectitudine, cu toate - Mijloace specifice de raportare a pericolelor *i
detaliile relevante, conform
problemelor de mediu.
reglement rilor interne
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%e
• test scris
• Observarea candida%ilor îndeplinind
cerin%ele de la locul de munc
• întreb ri orale
• Simulare/demonstra%ie structurat
• Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/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 declan*area conflictelor în
cadrul colectivului cu aten%ie, prin
respectarea rela%iilor de munc ,
conform cerin%elor procedurale stabilite
2. Colaboreaz cu organele de abilitate cu
operativitate, sub coordonarea sefului
ierarhic cu o autonomie relativ , în
func%ie de cerin%ele situa%iei concrete,
conform legisla%iei în vigoare.

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

Metode de evaluare:.
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%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
*i/sau produselor realizate de c tre
candida%i
•

Portofoliu
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Competen*a: Îndrumarea cet *enilor pentru ob*inerea de informa*ii
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno+tin*e
- Legisla%ia privind liberul acces la
1. Afi*eaz vizibil la birou informa%iile privind
informa%iile de interes public *i normele
programul de lucru, datele de identificare *i
de aplicare
domeniul de competen% în fa%a ghi*eului clar
- Regulamentul intern
exprimat *i folosind paragrafe adecvate pentru
- Regulamentul de organizare *i
mesaje
func%ionare
2. Organizeaz punctul de informare-documentare
- Hot rârile Consiliului Local
conform legii cu informa%ii ce r spund interesului
- Structura *i con%inutul termenilor uzuali
*i reac%iilor peten%ilor
din limba român
3. Pune la dispozi%ie prin comunicare directa cu
- Formule de adresare
cetateanul formulare tipizate editate conform
- Echipamente de prelucrare a datelor
cerin%elor legale *i actualizate operativ de câte ori
- Echipamente de birotic
este necesar
- Legisla%ia privind reglementarea
4. Comunic petentului taxa de copiere a
activit %ii de solu%ionare a peti%iilor
informa%iilor de interes public calculat conform
Hot rârilor Consiliului Local privind impozitele *i - Planul de m suri pentru combaterea
birocra%iei în activitatea de rela%ii cu
taxele locale
publicul
5. Ofer informa%ii concise, complete, actuale,
- Formulare tipizate
corecte, reale *i relevante cet %enilor privind
- Codul de conduit al func%ionarilor
accesul la datele de interes public *i uz personal,
publici
prin proceduri reglementate, utilizand registre
- Statutul func%ionarilor publici
printr-o exprimare corect *i concis în limita
- Legisla%ia privind administra%ia public
atribu%iilor specifice, in conditii de expunere la
local
stres
6. Propune anual *i ori de câte ori este necesar
actualizarea listei informa%iilor de interes public în
formate tipizate conform reglement rilor interne
7. Organizeaz înscrierea în audien% a cet %enilor
de c tre conducerea serviciului public în%elegând
corect interesul *i cerin%ele cet %enilor si
organizând eficient programul de audiente.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%e
• test scris
• Observarea candida%ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces *i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/sau produselor realizate de c tre
candida%i
• Portofoliu
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Competen*a: Furnizarea informa*iilor la cererile formulate în scris de c tre cet *eni
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno+tin*e
1.Analizeaz la birou solicit rile formulate - Codul de conduit al func%ionarilor publici
- Statutul func%ionarilor publici
în scris adresate serviciului public cu
- Legisla%ia privind administra%ia public local
în%elegerea con%inutului *i specificului
- Legisla%ia privind reglementarea activit %ii de
peti%iilor *i evaluându-le în func%ie de
tipul acestora *i de subiectul adresat prin
solu%ionare a peti%iilor
- Legisla%ia privind liberul acces la informa%iile
proceduri reglementate
de interes public *i normele de aplicare
2.Înregistreaz in registre si formulare
- Regulamentul Intern
tipizate solicit rile formulate în scris de
c tre cet %eni cu în%elegerea con%inutului - Regulamentul de organizare *i func%ionare
*i specificului peti%iilor, tratarea
- Hot rârile Consiliului Local
petentului cu polite%e *i disponibilitate si - Informa%ii de interes public si de uz personal
- Evaluarea nevoilor peten%ilor
eliberând o confirmare scris con%inând
- Planificare resurse
data *i num rul de înregistrare a cererii,
- Suporturi de date
utilizand echipamente prelucrare date *i
birotic
- Utilizarea formularelor tipizate
- Tipuri de registre
3.Repartizeaz operativ solicit rile
- Tipuri de solicit ri
formulate în scris de cet %eni c tre
- Departamente de specialitate
departamentele de specialitate conform
- Proceduri administrative
atribu%iilor stabilite acestora pe tipuri de
solicit ri si cu specificarea termenului de
r spuns
4.Prime*te r spunsurile elaborate de
departamentele de specialitate aducând
la cuno*tin%a persoanelor abilitate
dep *irea termenului stabilit conform
reglementarilor interne.
5.Transmite in timp util r spunsurile c tre
peten%i cu înregistrarea datei, num rului
*i a modului de expediere conform
procedurilor interne in conditii de
expunere la stres
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%e
• Observarea candida%ilor în îndeplinirea • test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul • întreb ri orale
proces *i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/sau produselor realizate de c tre
candida%i
• Portofoliu
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Competen*a: Prelucrarea documentelor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno+tin*e

- Legisla%ia privind informa%iile clasificate
1.Întocme*te la birou documente de lucru:
- Legisla%ia privind administra%ia public
rapoarte, fi*e *i situa%ii statistice, pe
local
formulare tipizate, prin proceduri
reglementate, repetitive, folosind un limbaj - Legisla%ia privind reglementarea activit %ii de
solu%ionare a peti%iilor
corect gramatical, u*or de în%eles, clar si
- Legisla%ia privind liberul acces la informa%iile
concis
de interes public *i normele de aplicare
2.Copiaz documente utilizand echipamente
- Regulamentul intern
prelucrare date *i birotic conform
- Regulamentul de organizare *i func%ionare
atribu%iilor de serviciu si la solicitarea
- Hot rârile Consiliului Local
sefului ierarhic urm rind permanent
- Proceduri administrative
economisirea de consumabile *i
- Utilizare echipamente de prelucrare a datelor,
optimizarea regimului de lucru
calcul *i birotic
3.Transmite documente prin fax conform
- Planificare resurse
atribu%iilor de serviciu si la solicitarea
- Suporturi de date
sefului ierarhic, in conditii de stres,
- Utilizarea formularelor tipizate
urm rind permanent economisirea de
- Gestionarea bazelor de date
consumabile *i optimizarea regimului de
- Managementul documentelor
lucru
- Gestiunea datelor în format digital
4.Recicleaz hârtia documentelor f r
- Registre de date
valoare arhivistic conform normelor
interne, în urma unei selec%ii atente *i prin - Managementul timpului,
utilizarea corespunz toare a
echipamentelor, urm rind permanent
optimizarea folosirii resurselor si protec%ia
mediului
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastB competen% sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno*tin%e
• test scris
• Observarea candida%ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• întreb ri orale
proces *i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/sau produselor realizate de c tre
candida%i
•

Portofoliu
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