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Poziție: Secretar Filială 
 
CERINȚE ANGAJAT 

 

Pregătire 

 Studii medii finalizate sau superioare finalizate sau în curs de finalizare; 

 Experiență în domeniu de secretariat, asistență managerială, organizare cabinet/ departamente/ firmă 

constituie un avantaj;  
 Experiența într-un post cu interacțiune directă cu clienții interni sau externi (minim 1 an); 

 

Cunoștințe specifice  

 Administrare și gestionare documente; 

 Înțelegere flux documente; 

 Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office); 

 Cunoștințe în domeniul echipamentelor de birotică (multiplicare, scanare, recepționare și transmitere 

fax); 

 Cunoștințe de management organizațional, al resurselor umane, operațional și de proiecte culturale; 

 

Abilități 

 Abilități de planificare și organizare a activităților; 

 Capacitate de lucru cu publicul, perseverență și preocupare pentru calitatea muncii și atenție către 

detalii;  

 Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp, atenție distributivă;  

 Capacitate de a respecta termene limită;  

 Capacitatea de analiză și sinteză, concizie, acuratețe, inițiativă creativitate, flexibilitate, de a reacționa 

prompt, eficient și eficace pentru prevenirea și/sau rezolvarea problemelor;  

 Abilități de comunicare și relaționare în cadrul organizației și cu membrii;  

 

Competențe generale 

 Cunoașterea organizației 

 Etică și integritate 

 Inovație și inițiativă 

 Orientarea către rezultate 

 Orientare către membri, organizație și clienți interni 

 
OBIECTIVELE ORGANIZAȚIE 

 Asigurarea unei comunicări eficiente între angajații OAR Filiale, OAR CTC și membrii OAR; 

 Coordonarea și colaborarea cu angajații OAR Filială, OAR Organizația Centrală, OAR CTC și membrii 

OAR în vedere îndeplinirii obiectivelor organizației și atribuțiilor pentru fiecare poziție în parte; 

 Asigurarea unei comunicări și colaborări eficiente și eficace între Filială și mediul extern (proiecte 

culturale, evenimente, parteneri, furnizori, etc.); 
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 Implementarea politicilor, procedurilor și instrumentelor de lucru necesare gestionării activității Filialei. 

 

 

RESPONSABILITĂȚI  

Responsabilități generale 

 Cunoașterea Regulamentului intern, Regulamentul de organizare și funcționare a OAR și 
Regulamentul cadru al Filialelor OAR, precum și Codul deontologic al profesiei de arhitect și alte legi 
care reglementează domeniul; 

 Păstrarea confidențialității datelor și informațiilor de care a luat la cunoștință în activitatea sa, cu 

excepția cazurilor prevăzute de lege și gestionarea cu maximă responsabilitate a documentelor care i-

au fost repartizate pentru a crea un climat de siguranță pentru OAR Filială;  

 Rezolvarea eficientă a problemelor legate de complexitatea, diversitatea și dificultatea activităților 
specifice postului ocupat, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumare a riscurilor 
identificate; 

 Respectarea procedurilor de lucru și contribuția la elaborarea și revizuirea procedurilor de lucru care 
vizează activitatea sa și a Filialei în relațiile cu membrii; 

 Optimizarea și îmbunătățirea continuă a activității Filialei. 
 

Servicii 

 Gestionarea documentelor membrilor pentru înregistrarea în cadrul Filialei; 

 Gestionarea documentelor aferente stagiarilor (raport de activitate); 

 Oferirea informațiilor cu privire la cerințele, planificarea și rezultatele sesiunilor de acordare a dreptului 

de semnătură; 

 Gestionarea cererilor pentru înregistrare Birou Individual de Arhitectură; 

 Gestionarea procesului de actualizare a datelor personale și profesionale pentru actualizarea Tabloului 
Național al Arhitecților; 

 Gestionarea cererilor și actualizarea informațiilor privind renunțarea, suspendarea, reluarea dreptului 

de semnătură al membrilor; 

 Gestionarea procesului de eliberare ștampilă/ legitimație membru (analiza documentelor și eliberarea 
ștampilei și legitimației); 

 Gestionarea procesului de eliberare documente către membrii OAR (verificarea și aprobarea eliberării 
adreselor, a adeverințelor, etc.); 

 Transmiterea documentelor către membrii OAR prin poștă, la solicitarea acestora (adeverință, dovadă 
suspendare/ reluare drept semnătură, etc); 

 Gestionarea procesului de luare în evidență a proiectelor de arhitectură: 

• Verificarea documentelor depuse la înregistrare (în conformitate cu procedurile organizației) 

cât și a dovezii de achitare a taxei de înregistrare; 

• Păstrarea evidenței și gestionarea registrului special (SIOAR); 

• Aprobarea/ Respingerea solicitărilor membrilor; 

• Transmiterea dovezii către solicitant; 

• Realizarea de reconcilieri între dovezile eliberate și informațiile privind încasările; 

 Asigurarea consultanței și informării administrative pentru solicitările primite în format fizic sau 
electronic, atât de la membrii OAR, cât și din mediul extern; 

 Consilierea membrilor filialei cu privire la folosirea Sistemului Informatic OAR (SIOAR); 
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 Constituirea, organizarea și gestionarea bazelor de date (de exemplu SIOAR), evidențelor generale 
privind membrii, registrului stagiarilor (de exemplu gestionarea Tabloului Teritorial al Arhitecților), 
registrului sancțiunilor disciplinare aplicate propriilor membri; 

 Încărcarea documentelor aferente membrilor OAR Filială în SIOAR în mod constant și la timp pentru 
asigurarea evidenție în timp real, în conformitate cu cerințele procedurilor operaționale astfel încât baza 
de date SIOAR să fie actualizată la zi; 

 Analizarea completitudinii și corectitudinii documentelor încărcate în SIOAR, de către Filială sau 
membru, în conformitate cu cerințele procedurilor operaționale astfel încât baza de date SIOAR să fie 
corectă; 

 Întocmirea de rapoarte periodice din aplicație (SIOAR) sau direct din baza de date cu privire la statusul 
diferitelor activități sau documente;  

 
Supervizarea proiectelor culturale și editoriale 
 

 Supervizează managementul proiectelor culturale și editoriale ale Filialei Sibiu Vâlcea în parametrii 
stabiliți referitor la timp, cerințe, buget, regulament și legislație; 

 Monitorizează fluxul financiar al proiectelor culturale desfășurate în cadrul filialei și semnalează, atunci 
când este cazul, situațiile de neconformitate periculoase; 

 Realizează deconturile proiectelor culturale și editoriale, precum și a documentației pentru achiziții și 
contractelor aferente acestora; 

 
Coordonarea activităților administrative ale filialei 
 

 Îndeplinește funcția de secretar al conducerii executive, al președintelui filialei teritoriale, comunicând 
hotârările luate celor însărcinați a le executa; 

 Ține evidența delegațiilor și a carnetelor de delegații pentru deplasări; 

 Ține evidența ștampilelor unității; 

 Activează ca secretar al Comisiei Teritoriale de Cenzori; 

 Activează ca secretar pentru toate ședințele de Consiliu de Conducere Teritorial și Colegiu Director și 
întocmește procesul verbal al fiecărei ședințe conform Regulamentului de funcționare al filialei; 

 Comunică toate problemele curente din cadrul biroului filialei către factorii de decizie; 
 

Managementul documentelor 

 Organizarea arhivei Ordinului (digital și pe suport de hârtie) cu respectarea normelor de organizare a 
datelor și confidențialitatea datelor și asigurarea păstrării acesteia în condiții corespunzătoare; 

 Eliberarea copiilor de pe orice act din arhiva organizației, în afara celor care conțin informații 
confidențiale, care vor fi eliberate doar cu acordul Președintelui sau a forurilor de conducere; 

 Întocmirea și actualizarea registrelor (baze de date), a proceselor verbale sau a altor documente 
elaborate în baza activităților/ sarcinilor care îi revin sau care i-au fost repartizate; 

 Primirea, înregistrarea și repartizarea documentelor și corespondenței către Vicepreședinte, 
Președinte, forurile de conducere, OAR Organizația Centrală (dacă este cazul sau în urma consultării 
cu conducerea organizației) 

 Expedierea corespondenței la destinatari – poștă, fax sau direct (în mediul extern sau intern 
organizației, etc); 

 Înregistrarea corespondenței primite la Filială și întreținerea și operarea în registrul de evidență al 
Filialei. 
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Responsabilități logistice și administrative 

 Întâmpinarea persoanele din afara organizației (membri, vizitatori, parteneri, furnizori, etc.), și 
informarea celor interesați de sosirea acestora, asigurând protocolul aferent; 

 Monitorizarea funcționării aparaturii din dotare, și semnalarea conducerii și/ sau operatorului IT, după 
caz, asupra oricărei defecțiuni.  
 

Activități de secretariat 

 Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice, preluarea eventualelor mesaje și transmiterea 
ulterioară, dacă este cazul; 

 Comunicarea telefonică, prin e-mail și fax și oferirea de răspunsuri către OAR Organizația Centrală, 
alte Filiale, membri sau alți solicitanți și direcționarea către persoanele responsabile din cadrul OAR 
Organizația Centrală sau OAR Filiale; 

 Răspunderea promptă și cu profesionalism la solicitările formulate de membri, alte Filiale sau OAR 
Organizația Centrală sau referitor la problemele care sunt în aria sa de competență; 

 Participarea la ședințele Ordinului, când este invitat, și transmiterea informațiilor către părțile interesate; 

 Asigurarea poziției de Secretar al Comisiei Teritoriale de Disciplină; 

 Asigurarea poziției de Secretar al Comisiei Teritoriale de Cenzori. 
 

Contabilitate primară și organizare 

 Comandarea, achiziționarea pe bază de decont și/ sau recepționarea bunurilor necesare bunei 
desfășurări a Filialei în baza referatului sau cu acordul prealabil al trezorierului (consumabile, 
aparatură, etc);  

 Păstrarea evidențelor delegațiilor și gestionarea deconturilor forurilor de conducere și a participanților 
la diferite întâlniri ale OAR Filială; 

 Constituirea și reactualizarea inventarului Ordinului și verificarea anuală a existenței bunurilor aflate în 
dotarea posturilor de lucru. 
 

INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Poziția postului în cadrul structurii Ordinului Arhitecților din România Filială: 

 Postul imediat superior: nu este cazul  

 Postul imediat inferior: Secretar operator OAR Filială 
 
Relațiile de muncă:  

 Ierarhice: Președinte OAR Filială,; 

 Funcționale: Vicepreședinte OAR Filială, Președinte Filială, Director Executiv OAR Organizația 
Centrală, Operator baze de date OAR Organizația Centrală; 

 Coordonare: neaplicabil/ nu este cazul 

 Colaborare*: Angajați ai OAR Organizația Centrală, OAR Filială și OAR CTC, forurile de conducere, 
membrii OAR. 

 
(*) Relațiile de colaborare se desfășoară în conformitate cu procedurile operaționale aprobate la nivelul 
organizației OAR. 

 

 


