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1. POSTUL: RESPONSABIL CU SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII 

2. COMPARTIMENT: Administrativ 

3. CERINTE:  

- absolvent cu studii universitare de lunga durata, profil tehnic; 

- curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de minim 80 ore; 

- diploma de absolvire a unui curs postuniversitar in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 ore. 

       4.  RELATII: 

                  - ierarhice: se subordoneaza sefuluibirou administrativ, paza, protectia muncii, 

PSI, evidenta militara, aparare civila, intretinere si reparatii instalatii si cladiri.; 

                  - functionale:  coordonare, indrumare si control; 

                  - colaborare:  cu lucratorii, Inspectoratul  Teritorial  de  Munca,  serviciile 

externalizate de medicina muncii. 

       5. RASPUNDERI SI ATRIBUTII : 

-  identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de 

munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si 

mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 

-  elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;  

-  elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de 

securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale 

unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea 

acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre  managerul 

general S.A.J. 

-  propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce 

revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu 

aprobarea managerul general S.A.J.; 

-  verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de 

prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce 

le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului; 

 -  intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a 

lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

-  elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii 



si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si 

aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;  

-  elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;4 

 - asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform 

prevederilor art. 101-107 HG1425/2006, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru 

aplicarea lui;  

-  evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 HG1425/2006;  

-  stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul 

de munca;  

-  evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este 

necesara autorizarea exercitarii lor; 

-  evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;  

-  evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;  

-  monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura 

si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor 

in mediul de munca;  

-  verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 

urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;  

- efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a managerului 

general S.A.J. asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea 

acestora;  

-  intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul 

art. 51 alin. (1) lit. b)din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere 

temporare si mobile;  

- evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, 

incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, 

conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

 - identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din 

cadru SAJ si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de 

protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime 

de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 

protectie la locul de munca;  

- urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de 

protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de 

Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;  

-  participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177/ 

H1425/2006;  

-  intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177, HG1425/2006; 

-  elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii dincadrul saj, in 

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege 319/2006; 

-  urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de 

control si al cercetarii evenimentelor;  



-  colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor,  serviciile externalizate de 

medicina muncii, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire 

si protectie;  

- colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 

angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de 

munca;  

-  urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a 

planului de evacuare;  

-  propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si 

atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

 -  propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor 

de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;  

-  intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.  

-  evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile 

si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre 

persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii 

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;  

- alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de 

munca.  

- cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor  de munca si a bolilor 

profesionale; 

- raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de aparare impotriva incendiilor 

si situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor 

in vigoare: 

- Elaboreaza actele de autoritate impotriva incendiilor ( dispozitii scrise privind 

fumatul, lucrul cu foc deschis, perioade caniculare.); 

- Elaboreaza instructiuni de aparare impotriva incendiilor; 

- Elaboreaza tematicipentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata 

pentru fiecare loc de munca, informeaza si instruieste lucratorii in domeniul 

situatiilor de urgenta, verifica cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a 

informatiilor primate; 

- Elaboreaza programul de instruire- testare la nivel SAJ; 

- Intocmeste planul de interventie in vederea prevenirii si stingerii incendiilor pentru 

toate punctele de lucru; 

- Elaboreaza planul de evacuare si planul de depozitare in situatii de urgenta ; 

- Intocmeste registrul de evidenta a stingatoarelor ( cladiri, autosanitare), hidrantilor, 

documentarea verificarii periodice; 

- Efectueaza exercitii de evacuare, scenario de securitate in caz de incendiu; 

- Analizeaza periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor; 

- prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor 

necesare pentru realizarea masurilor pe linie de SSM siSU. 

 

 

 

 



6.OBLIGATII: 

 

- indepliseste toate sarcinile ce ii revin prin fisa postului. 

- de a urma cursurile de perfectionare la solicitarea institutiei in vederea perfectionarii 

continue din punct de vedere profesional; 

- de a efectua investigatiile medicale solicitate de catre institutiei conform legislatiei in 

vigoare 

- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si PSI si 

masurile de aplicare a acestora; 

- sa utilizeze corect echipamentele tehnice aflate in dotarea serviciului 

- de a depune la secretariatul institutiei cererile de concediu de odihna cu 15 zile înaintea 

datei efectuării concediului; 

- de a semna zilnic condica de prezenta; 

- de a pastra confidenţialitatea salariului primit; 

- de a respecta Regulamentul de organizare si functionare precum si Regulamentul de  ordine 

interioară al instituţiei; 

- sa se conformeze programului de lucru al instituţiei; 

- sa se conformeze  dispoziţiilor date de superiorii ierarhici şi să aducă la cunoştinţa acestora 

orice neregulă constată; 

- sa efectueze concediu de odihna în perioada în care a fost programat; 

- sa anunţe personal  sau prin altă persoană, şeful ierarhic in  situaţia în care din motive 

obiective sau îmbolnăvire, absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, 

sau in cel mult 24 ore. 

- indeplineste si alte sarcini repartizate de seful ierarhic superior. 

Sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului pot fi modificate potrivit actelor 

normative in vigoare. 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                       SEF BIROU ADMIN. 

       PAZA, PROTECTIA MUNCII, PSI... 

             Szabo Corina              Dragomir Stefania 

 

 

 

 

 

 

Luat la cunostinta................ 

Data..................................... 


