
Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului aferent funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul relații cu 
mass media și publicații proprii, din cadrul Direcției resurse umane și comunicare: 
 

a) urmăreşte informaţiile apărute în mijloacele de informare mass-media referitoare 
la activitatea administraţiei publice, conţinutul articolelor şi prezintă zilnic sinteza 
acestora preşedintelui, oferind, la cererea acestuia, detalii sau propuneri de măsuri 
de informare corectă a opiniei publice, dacă este cazul; 

b)  răspunde de redactarea şi asigurarea transmiterii comunicatelor de presă şi ale 
altor documente de interes public, în special cu privire la principalele acţiuni 
organizate de către Consiliul Judeţean Harghita şi de către preşedintele acestuia; 

c)  răspunde de organizarea conferinţele de presă, interviurile şi briefingurile, la 
nivelul instituţiei, asistând la aceste evenimente şi asigură desfăşurarea acestora în 
condiţii corespunzătoare, inclusiv în ceea ce priveşte invitarea persoanelor interesate; 

d) răspunde de difuzarea ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de 
activităţi ale Consiliului Judeţean Harghita; 

e) răspunde de acordarea, refuzarea sau retragerea acreditării ziariştilor, în condiţiile 
legii şi cu asigurarea respectării principiului nediscriminării. Cererile de acreditare a 
reprezentanţilor mass-media se analizează şi se soluţionează, în termen de cel mult 
cinci zile de la data depunerii solicitării de acreditare; 

f) răspunde de asigurarea liberului acces la informaţiile publice specifice domeniului 
de activitate, a informaţiilor referitoare la diferite acţiuni, prin afişarea pe pagina 
web, pe subpagini și/sau pe conturile de rețele sociale ale  Consiliului Judeţean 
Harghita;; 

g) răspunde de conţinutul, actualizarea continuă a paginilor de web create în legătură 
cu activitatea Consiliului Judeţean Harghita; 

h) colaborează cu reprezentanţii mass-media din judeţ şi contribuie la formarea şi 
asigurarea unei bune imagini a instituţiei, prin serviciile oferite, inclusiv prin 
organizarea de întâlniri cu aceştia; 

i) răspunde de informarea mass-mediei, în timp util, şi accesul ziariştilor la activităţile 
şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean; 

j) răspunde de achiziția abonamentelor la diverse publicaţii solicitate de consiliul 
judeţean şi difuzarea materialelor de presă; 



k) organizează achiziția și răspunde de contractele încheiate cu diferitele ziare, radio, 
tv, furnizori de servicii privind publicarea unor informaţii de interes public legate de 
activitatea consiliului judeţean; 

l) păstrează permanent legătura cu preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în 
vederea publicării corecte, în presă, a punctelor de vedere ale preşedintelui şi ale 
Consiliului Judeţean Harghita privind unele evenimente cu caracter local, zonal, 
naţional sau internaţional; 

m) colaborează cu birourile teritoriale și celelalte structuri din cadrul instituției 
pentru strângerea de informații actuale privind activitatea Consiliului Judeţean 
Harghita, respectiv activitatea instituțiilor subordonate, pentru realizarea unor filme 
documentare, spoturi despre judeţul Harghita, respectiv despre activitatea Consiliului 
Judeţean Harghita; 

n) răspunde de editarea ziarului propriu al Consiliului Judeţean Harghita şi a altor 
broşuri, pliante, materiale informative, calendarul evenimentelor, scrisori etc.; 

o) răspunde de sprijinirea activității unităților de implementare în mediatizarea 
proiectelor derulate de consiliul judeţean sau de instituţiile subordonate acestuia; 

p)  răspunde de elaborarea  strategiilor de presă pentru promovarea unor acţiuni de 
interes cetăţenesc în județul Harghita; 

q) răspunde de culegerea datelor şi informaţiilor din domeniul de activitate al 
Consiliului Judeţean Harghita pe care le redactează şi le scrie în publicaţiile proprii 
destinate informării publicului despre activităţile Consiliului Judeţean Harghita; 

r)  răspunde de încheierea contractelor de colaborare cu mass-media şi asigură 
cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru a asigura transparența, 
privind activitatea autorităţii deliberative şi a autorităţii executive la nivel județean; 

s) îndeplinește și alte atribuții repartizate de președintele Consiliului Județean 
Harghita. 

 


