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Atribuții 
 

 

 

Consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Relația cu Mass-Media – 

Biroul Comunicare, Primăria Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

1. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate în 

vederea promovării în Consiliul Local; 

2. Realizează proiectul de buget anual pentru compartimentul din care face parte, pe care îl 

prezintă superiorului ierarhic; 

3. Elaborează strategiile de comunicare și creează identitatea instituţiei, ceea ce înseamnă 

prezentarea cu precădere a elementelor de identificare a instituţiei; 

4. Organizează activităţile publice ale primarului şi ale altor reprezentanţi ai Municipiului Piatra-

Neamț; 

5. Organizează conferinţele de presă ale instituției. De asemenea, iniţiază, organizează şi participă 

la diferite conferinţe, mese rotunde, întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru pe teme de 

interes public sau specifice domeniului de activitate; 

6.  Răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al instituției; 

7.  Elaborează şi asigură transmiterea comunicatelor şi a informaţiilor de presă către agenţiile de 

presă, ziare/reviste, radio, televiziuni, prin fax sau e-mail 

8. Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public privind activitatea 

instituției; 

9. Gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetăţenilor în 

activitatea desfăşurată de instituție; 

10. Asigură protocolul necesar pentru activităţile oficiale organizate în incinta Primăriei, precum şi 

cu ocazia manifestărilor publice, jubiliare, înmânări de medalii, distincţii, depuneri de coroane şi 

recuzita necesară; 

11. Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public 

organizate de instituție; 

12. Elaborează zilnic “Revista Presei” – paleta informativă pentru conducerea instituției; 

13. Contribuie la elaborarea şi aplicarea politicii guvernamentale de promovare a relaţiilor cu 

ministerele, agenţiile şi alte instituţii cu atribuţii legate de relaţiile publice; 

14. Asigură traducerile curente, logistica şi organizarea de vizite bilaterale ale primarilor şi ale 

delegaţiilor instituţiilor omoloage din străinătate în Piatra-Neamț; 

15. Gestionează, întocmeşte şi monitorizează fişele de contact (memo) în urma fiecărei întâlniri cu 

partenerii externi 

16. Urmăreşte programul (calendarul) de manifestări sociale, culturale, de mediu etc. şi 

promovează împreună cu Compartimentul Promovare Locală, Audiențe, Sesizări manifestările 

locale; 

17. Creează modul de prezentare al corespondenţei de protocol şi transmite invitaţii, felicitări, 

diferitelor instituţii sau persoane cu care conducerea are relaţii de colaborare; 

18. Colaborează cu departamentul IT, Administraţie Publică Locală şi Direcţia Resurse Umane, 

Administrativ pentru postarea pe site-ul oficial al instituției a comunicatelor de presă, anunțurilor, 

proiectelor de hotărâri, a hotărârilor de consiliu, a proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu, 

declaraţii de avere şi interese etc., în vederea realizării transparenţei decizionale; 

19. Colaborează cu aparatul de specialitate al primarului şi cu serviciile publice descentralizate din 

subordinea Consiliului Local în vederea promovării și postării (pe site-ul oficial sau pagina oficială 

de Facebook) de informaţii de interes public. 
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