
PPRRIIMMAARRIIAA  CCOOMMUUNNEEII  FFOOIIEENNII,,  JJUUDDEEŢŢUULL  SSAATTUU  MMAARREE  
TTeell..  00226611//887744660011,,  FFaaxx..  00226611//887744660011  

 

 
FISA POSTULUI                                              

 
Informatii generale privind postul  

Denumirea postului:      - muncitor necalificat 
Nivelul postului:        - functie contractuala de executie 
Scopul principal al postului:  -actiunile de gospodarire comunala si infrumusetarea 
localitati 

Conditii specifice privind ocuparea postului : 

studii  - generala; 
pregatire profesionala ,competenta; - 
perfectionari (socializari); - 
cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) - 
limbi straine-cunostinte de baza - 

 
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: corectitudine ,disciplina ,cinste. 

Cerinţe specifice: - disponibilitate pentru lucru în anumite condiţii 
Competenţă managerială (cunoştinţe, aptitudini manageriale): -  
  Atributii: 

-urmareste actiunile de gospodarire comunala si infrumusetare a localitatii. ; 
 -urmareste realizarea programului de gospodarire si infrumusetare a localitatii aprobat de 
consiliul local ; 
-urmareste executarea din timp a tuturor lucrarilor de curatenie si fertilizare a parcurilor 
aflate in administrarea consiliului local in scopul imbunatatirii continue ; 
- prestari servicii cu utilajele din dotare (tractor de tuns gazon, motoferastrau, masina de 
tuns gazon, motounealta gard viu); 

- exploatare mijloace si utilaje, reparatii si intretinerea acestora; 
-urmareste si raspunde de indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a 
ghetii ; 
-taiat iarba cu cositoarea pe santuri si la terenul de fotbal, 
-respectă  normele de Protectie a muncii şi de P.S.I ; 
-indeplineste si alte sarcini si atributii 
- se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe 
situaţii de oboseală, consum de alcool , etc .) ; 
- la locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de 
accidente atât propria persoană cât şi colegii de servici ;  



- va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ; 
-are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al 
Calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca 
urmare a noilor acte normative; 

-are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 
specialitate a primarului, a Regulamentelor de Ordine Interioară al aparatului de 
specialitate a primarului ; 
- va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a 
postului : 8,00-16,00  

- nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în 
care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi  care va avea avizul primarului, cerere 
în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz 
contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în 
care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul 
postului sunt exonerate de orice răspundere 
 
Identificarea  functiei contractuale; -     muncitor necalificat 
 
K. Sfera relationala:  
 
     INTERN 

• subordonat fata de primar ,viceprimar 
EXTERN - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa Fisa de Post 

Obligatii in domeniul SSM 

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în 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 profesională atât propria persoană, 
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 
procesului de muncă.  

 În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22 din L319/2006  
lucrătorii au următoarele obligaţii:  

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele 
de transport şi alte mijloace de producţie; 

 b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 
suferite de propria persoană;  

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, 
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de 
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 
sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 

 Luat la cunostinta lucrator 


