CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG
Serviciul Public de Administrarea
Domeniului Public şi Privat

F I Ş A POSTULUI
Nr._____

A)Identificarea postului :

1.Denumirea serviciului Întreținere Spatii Verzi Salubritate
2.Denumirea postului : muncitor necalificat
3.Poziţia postului din statul de organizare : 84
4.Funcţia : muncitor necalificat
5.Gradul/Treapta profesională : tr. I
6.Relaţii cu alte posturi
6.1.Sfera relaţională internă:
- relaţii ierarhice: subordonat șefului formației, șefului de serviciu
- relaţii funcţionale: personalul S.P.A.D.P.P.
- relaţii de control: nu
- relaţii de reprezentare: nu
6.2.Sfera relaţională externă:
- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: nu
- relaţii cu organizaţii internaţionale: nu
- relaţii cu persoane juridice private: nu

B)Cerinţele postului

1.Pregătire:
1.1.studii de specialitate: 1.2.cursuri/programe de perfecţionare/specializare: 1.3.limbi străine şi nivelul de cunoaştere: 1.4.cunoştinţe de operare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: 1.5.alte cunoştinţe şi abilităţi: 1.6.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: 2.Experienţă:
2.1.vechime în muncă: …………………………………………………….
2.2.vechime în specialitate: ……………………………………………………..
3.Aptitudini şi abilităţi necesare: 4.Starea sănătăţii: să aibă o stare de sănătate bună și să fie rezistent la suprasolicitări fizice
prelungite
5.Trăsături psihice şi de personalitate: Să dispună de inteligenţă generală, să aibă o bună capacitate
de analiză şi sinteză care să îi permită rezolvarea optimă şi eficientă a sarcinilor profesionale ce îi
revin, înţelegerea corectă a atribuţiilor ce îi revin, şi să ia decizii eficiente, în conformitate cu
cerinţele situaţiilor problematice cu care se confruntă

C)Condiţii specifice postului

1.Locul de muncă: străzi ale municipiului Câmpulung
2.Programul de lucru: 8 ore/zi – 40 ore/săptămână
3.Deplasări curente: 4.încadrarea în condiţii de muncă:
5.Riscuri implicate de post: 6.Compensări: -

D)Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului
1. ATRIBUŢII GENERALE



Să cunoască prevederile legilor şi normativelor ce reglementează activitatea de profil şi să Să
cunoască prevederile legilor şi normativelor ce reglementează activitatea de profil şi să acţioneze
pentru aplicarea acestora;
 Să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de muncă;
 Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
 Să păstreze secretul de serviciu şi confidenţialitatea activităţii pe care o desfăşoară;
 Să respecte normele de protecţia muncii şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturare oricăror
situaţii care ar pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor sau bunurile
materiale;
 Are obligaţia să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare avansată de oboseală la
începerea lucrărilor;
 Are obligaţia să de-a dovadă de corectitudine în raporturile interumane şi să nu primească de la
cetăţeni bani sau alte foloase pentru activităţile prestat în cadrul atribuţiilor de serviciu.
2. ATRIBUŢII SPECIFICE:
 Curăţă străzile, aleile şi trotuarele de reziduurile acumulate pe întreaga suprafaţă a acestora;
 Curăţă şi mătură rigolele;
 Execută lucrări de curăţire, salubrizarea unor spaţii verzi, încărcarea de gunoaie în tomberoane şi
mijloacele auto;
 Transportă gunoaiele cu tomberonul la punctele intermediare de încărcare în auto;
 Încarcă reziduurile măturate în mijloacele auto pentru a fi transportate la groapa de gunoi;
 În timpul iernii curăţă străzile, trotuarele şi aleile de zăpadă căzută pe acestea;
 Sparge gheaţa formată pe trotuare şi alei;
 Curăţă rigolele de zăpadă şi gheaţă;
 Încarcă manual zăpada şi gheaţa în mijloacele de transport;
 Încarcă în tomberoane zăpada şi gheaţa colectată şi le transportă la punctele de colectare;
 Execută alte sarcini dispuse ierarhic şi de conducerea Serviciului.
3. ATRIBUŢII PE LINIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ŞI MEDIULUI
 Pune în aplicare politica de calitate prin reducerea intervenţiilor accidentale;
 Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor executate conform politicii de
management al calităţii;
 Participă la şedinţele de instructaj periodic pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, PSI, situaţii
de urgenţă, politica de management de mediu şi calitate;
 Pune în aplicare politica de management de mediu a unităţii menţinând şi participând la curăţenie
în incinta atelierului, platforma de lucru, spaţiile de parcare, depozitând corespunzător în locurile
amenajate deşeurilor rezultate (PET – uri, gunoi menajer, etc.).
4. ATRIBUŢI PE LINIE DE S.S.M.
Fiecare lucrator trebuie să îşi desfăşoare activitatea, in conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
In mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22 din Legea 319/2006, lucratorii au
următoarele obligaţii:




să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
si alte mijloace de producţie;
să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat si, după utilizare, sa il înapoieze sau
să îl pună la locul destinat pentru păstrare;













să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice
si clădirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
să comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucratorilor, precum şi
orice deficienta a sistemelor de protecţie;
să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricăror masuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucratorilor;
sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si condiţiile de lucru sunt sigure si fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, in domeniul sau de activitate;
sa îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
masurile de aplicare a acestora;
să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

