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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
Cătălin BĂDIŢA
FIŞA POSTULUI
nr. ______
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL:
1.Denumirea postului : Inspector, clasa I, grad profesional debutant
2.Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie
3.Scopul principal al postului : organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi
protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
1. Studii de specialitate :
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
2. Perfecţionări (specializări): …………………………
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare nivel mediu
4. Limbi străine : …………………………
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : profesionalism, capacităţi de comunicare, analiză,
sinteză, abilităţi de mediere şi negociere, planificare şi organizare a activităţilor, eficienţă,
spontaneitate, lucru în echipă, rezistenţă la stres.
6. Cerinţe specifice : disponibilitate pentru program prelungit, în conformitate cu prevederile
legale.
7. Competenţă managerială: …………………..
Atribuţiile postului :
1. identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv
executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de
muncă/posturi de lucru;
2. elaborarează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
3. elaborează cu avizul conducerii şi sprijinul C.S.S.M. şi al conducatorilor locurilor de muncă, instrucţiuni
proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând
seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
4. întocmeşte cu sprijinul membrilor CSSM un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi
instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. elaborează tematica instruirii introductiv generale, iar împreună cu conducătorii locurilor de muncă şi
instructajul periodic, stabilind periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigurând informarea şi
instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de
către lucrători a informaţiilor primite;
6. intocmeşte împreună cu membrii CSSM şi conducătorii locurilor de muncă, planul de acţiune în caz de
pericol grav şi iminent şi asigurarea că toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
7. ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
8. stabileşte împreună cu membrii CSSM, zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în
muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasare;
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9. ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute
de legislaţia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor;
10. ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea
aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
11. verifică împreună cu membrii CSSM, starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare,
semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
12. efectuează instructajul personalului în domeniul SSM şi PSI, pe baza tematicii întocmite;
13. asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei şi întocmeşte, potrivit legii,
împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul cu termenele de păstrare a dosarelor cu documente
(documente de personal, documente financiar-contabile, documente specifice activităţii sale curente);
14. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
15. Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu;
16. Păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în
exercitarea funcţiei;
17. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară, precum şi a Codului de conduită şi
a Codului etic;
18. Răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi nerespectarea
atribuţiilor de serviciu;
19. Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :
1. Denumire : inspector
2. Clasa : I
3. Gradul profesional: debutant
4. Vechimea în specialitatea necesară: nu este cazul
SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI :
1. Sfera relaţională internă :
a) relatii ierarhice:
- subordonat faţă de : Conducerea Primăriei şi Director Executiv
- superior pentru: ..........
b) relaţii funcţionale : Colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele
specifice compartimentului;
c) relaţii de control: ........
d) relaţii de reprezentare: .........
2.Sfera relaţională externă :
a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru
rezolvarea problemelor specifice compartimentului
b) cu organizaţii internaţionale:………….
c) cu persoane juridice private:……
3. Limite de competenţă: semnează documentele emise în concordanţă cu atribuţiile postului
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : …….
Întocmit de :
1.Nume şi prenume : Cătălin BĂDIŢA
2.Funcţia publică de conducere : Director Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială
3.Data intocmirii : 22.08.2018
4.Semnatura : _____________
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
1. Numele şi prenumele : …………………
2. Funcţia publică de execuţie: Inspector
2. Semnătura: ____________
3. Data: …………

