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Primar
PARASCHIV Daniel Florin
FIŞA POSTULUI
Nr. ________/____________

Nume și prenume : …………………………………..
INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL
1. DENUMIREA POSTULUI: Inspector- Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență –
2. NIVELUL POSTULUI : Functie contractuală
3. SCOPUL PRICIPAL AL POSTULUI: Conducerea şi coordonarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă
CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
1. Studii de specialitate : studii medii
2. Perfectionari (specializari) : curs de calificare cadru tehnic
3. Cunostinte de operare /programare calculator - Nivel bun , world, excel
4. Limbi straine : 5. Abilitati , calitati si aptitudini necesare : Comunicarea , capacitatea de adaptare la nou
,disponibilitatea de lucru in echipa ,responsabilitatea , initiativa , automotivarea, autonomie ,
abilitatea si stabilirea si realizarea obiectivelor de activitate , capacitatea de asumare a
responsabilitatii ,de rezolvare a problemelor ,fexibilitatea si adaptabilitatea ,legi si respectul
fata de cetatean.
6. Cerinte specifice : permis conducere categoria B
7. Competenta manageriala : nu este cazul

Atributii specifice postului :
- Seful S.V.S.U raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii S.V.S.U.
- Cadru tehnic P.S.I., raspunde de organizarea si desfasurarea acxtivitatii de P.S.I.
pe raza comunei .
- Executa instructaje in domeniul situatiilor de urgenta ;
- Participa la elaborarea Planului de aparare impotriva incendiilor, Planului de
protectie civila , Planului de apararea impotriva inundatiilor, Planului de evacuare in
situatii de Urgenta, Planului de evacuare in caz de conflict armat, Planului de analiza
si acoperire a riscurilor, pe linie de P S I precum si a documentelor cerute de
esaloanele superioare .
- Raspunde de coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare impotriva
incendiilor pentru prevenirea riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin
activitati de indrumare, control si actiuni de interventie pentru salvarea oamneilor si
bunurilor materiale in caz de dezastre in cooperare cu celelate structuri abilitate
pentru asemena situatii;
- Planifica si desfasoara controale, verificari si alte actiuni de prevenire pe linie de
P.S.I. privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare
pentru crestrea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor ;
- Desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a
tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire pe linie de PSI
precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta ;
- Participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta in domeniul
prevenirii si interventii in situatii de urgenta;
- monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
- participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor,
serviciilor de urgenta voluntare, precum si a populatiei.
- Organizeaza pregatirea pesonalului propriu;
- Participa la identificarea resuselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns
in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
- Stabileste conceptia de interventie si elaboreaza documentele operative de
raspuns;
- Planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru
verificarea viabilitatii documentelor operative;
- Organizeaza evidenta privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si
valorifica rezultatele;
- Participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au
determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
- Stabileste impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
- Controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite in conditiile legii, in
organizarea si dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din zona de
competenta precum si activitatea acestuia;
- Organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si
actiuni educative cu cercurile tehnico aplicative din scoli;
- Acorda sprijin unitatilor de invatamant in organizarea si desfasurarea activitatilor de
pregatire a concursurilor de protectie civila si PSI asigura informarea esaloanelor
superioare cu privire la acţiunile desfăşurate;
- Participa la actiunile de control si indrumare efectuate pe linie de protectie civila si
PSI la institutiile de pe raza comunei;

- Solutioneaza in limita competentei functiei situatiile de urgenta aparute pe teritoriul
comunei Comunei;
- Participa in cadrul secretariatului tehnic al C.L.S.U la elaborarea documentelor
necesare desfasurarii sedintelor;
- Propune modul de intrebuintare a formatiunilor subordoate, in cadrul actiunilor de
interventie in cooperare cu alte formatiuni, in vederea executarii masurilor stabilite
pentru asigurarea capacitatii de protectie civila , P.S.I. la dezastre;
- Organizeaza serviciul operativ, paza si apararea punctului de comanda al comunei
Ungureni si urmareste modul de executare al acestora;
- Executa şi programează serviciul de permanenta al comunei Ungureni şi mai ales în
caz de situatii de urgenta;
- Participa la pregatirea hotararilor presedintelui CLSU in situatii de urgenta, precum
si punerea in aplicare a planurilor. - Răspunde în faţă primarului şi a consiliului local
de activitatea desfăşurată de S.V.S.U.
- Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a
activitaţii S.V.S.U..
- Raspunde de asigurarea si realizarea bazei materiale pe linie de situatii de urgenta;
- Participa la efectuarea inventarierii si casarii mijloacelor si materialelor de protectie
civila si PSI, conform dispozitiilor legale in vigoare ;
- Sprijină activitatea formatiunilor de Cruce Rosie ;
- Este obligat sa respecte instructiunile de protectia muncii si instructiunile de
prevenire si stingere a incendiilor ;
- Verifica insusirea de catre personalul incadrat din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta a prevederilor Regulamentului Intern.
- Verifica ca personalul incadrat din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta sa nu se prezinte la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice ;
- Sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca ;
- Sa pastreze in perfecta stare toate obiectele de inventar;
- Arhiveaza documentele proprii si le preda cu proces verbal responsabilului de
arhiva.
- Să cunoască şi să aplice normele regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului şi normele regulamentului intern.
- Să aibă disponibilitate pentru ore suplimentare în caz de situaţii de urgenţă.
- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de primar prin Dispoziţie, în alte domenii de
interes pentru administraţia locală.
Identificarea funcţiei contractuale corespunzătoare postului
1.Denumire: Inspector
3.Gradul III
4.Clasa de salarizare: ...
5.Vechimea în specialitate necesara: debutant

Sfera relaţională a titularului postului
1.Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierahice:
- subordonat fată de: Primar, Viceprimar, Secretar, Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă General Magheru Rm. Vâlcea, Serviciul de Mobilizare al
Economiei şi Pregătirii pentru Apărarea Teritoriului, Consiliul Judeţean:
- superior pentru: Nu este cazul
b) Relaţii funcţionale: Colaborează cu toate compartimentele, birourile şi serviciile
instituţiei pentru realizarea sarcinilor;
c) Relaţii de control: Nu este cazul
d) Relaţii de reprezentare: Nu este cazul
2.Sfera relationala externa:
a) a) cu autorităţi şi instituţii publice: SVSU Rm Valcea , primăriile şi Ocoalele Silvice
cu care avem contracte;
b)cu organizaţii internaţionale: Nu este cazul
c)cu persoane juridice private:
3.Limite de competenta: În cadrul biroului, conform atributiilor stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului.
4.Delegarea de atribuţii şi competenţă: Prin dispozitia primarului
Întocmit de:
1.Numele şi prenumele: Tăcutu Gheorghe Bogdan
2.Functia publică: Inspector principal resurse umane
3.Semnătura:_________
4.Data intocmirii: ...........................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
1.Numele şi prenumele: ………………………………………
2.Semnătura:_________
3.Data:
Contrasemnează ,
1.Numele si prenumele:
2.Functia publică de conducere:
3.Semnatura: .......................................

ANEXA 1
LA FIȘA POSTULUI
Nr. ………………….

RESPONSABILITĂȚI PE LINIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Obligațiile lucrătorului pe linie de securitate și sănătate în muncă sunt următoarele:


















Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea
sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane
care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
Să comunice imediat superiorului sau ierarhic orice situație de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și
orice deficiență a sistemelor de protecție;
Să aducă la cunostință superiorului sau ierarhic accidentele suferite de propria persoană;
Să coopereze cu superiorul sau ierarhic, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
Să coopereze, pentru a permite superiorului sau ierarhic să se asigure ca mediul de muncă și
condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de
activitate;
Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în
muncă și măsurile de aplicare a acestora;
Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari;
Să utilizeze corect echipamentul individual de lucru acordat și la încetarea contractului de
munca să îl înapoieze integral angajatorului;
Să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, sub influența substanțelor halucinogene,
oboseală sau boală, să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă, să nu utilizeze
telefoane mobile, radiouri, mp3, mp4 player-e, care ar putea distrage atenția și ar favoriza
producerea de evenimente sau accidente de muncă;
Este obligat să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației de securitate și
sănătate în muncă în vigoare, precum și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în
muncă;
Participă necondiționat la instructajele de securitate și sănătate în muncă la locul de muncă,
periodice și suplimentare;
Să respecte toate prevederile din instrucțiunile de lucru / control specifice activității;
Să participe necondiționat la instruirile și testările pe linie de securitate și sănătate în muncă
organizate de angajator;
Participă necondiționat la controlul medical la angajare și periodic;

RESPONSABILITĂȚI ÎN PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR





















Obligațiile lucrătorului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor sunt următoarele:
Să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de superiorul sau
ierarhic;
Să intrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziția organizației;
Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le
organizează sau le desfășoară;
Să aducă la cunoștința superiorului sau ierarhic orice defecțiune tehnică ori altă situație care
constituie pericol de incendiu.
Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice
formă;
Să utilizeze materialele produsele și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice;
Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor
de apărare împotriva incendiilor;
Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare
împotriva incendiilor;
Să coopereze cu lucrătorii desemnați de primar, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic cu
atribuții în domeniul apărarii împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor;
Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției
oricărui pericol iminent de incendiu;
Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunostință, referitoare
la producerea incendiilor;
Să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu
primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul;
Să participe necondiționat la instruirile și testările pe linie de Situații de Urgență, P.S.I.
organizate în cadrul organizației;
Să participe necondiționat la simulările/exercițiile pe linie de Situații de Urgență, P.S.I.
organizate în cadrul organizației;
În caz de incendiu să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol
sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților
administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență;
Să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru
limitarea și stingerea incendiului;
Să cunoască măsurile de prim ajutor și evacuare în cazul unor situații de urgență și să le aplice
imediat în caz de accident;
Să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, inclusiv
telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau producerea oricărei
situații de urgență despre care iau cunostință.
Luat la cunoștință

