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ATRIBUȚIILE  POSTULUI  
 

 

Conform fișei postului – aprobată prin REGULAMENTUL  CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

A DIRECȚIILOR AGRICOLE JUDEȚENE ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, după cum urmează: 

 

 

1. Organizează activitatea de întreținere și curățenie a locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a 

instalațiilor sanitare, de iluminat și încălzire; 

2. Organizează și răspunde de paza sediului instituției; 

3. Asigură procurarea în termen a RCA –urilor, programul de întreținere revizii și reparații a mijloacelor 

fixe, mașinilor și a utilajelor din dotarea unității  

4. Asigură eliberarea și întocmirea foilor de parcurs , acordă viză de bună circulație rutieră a mijloacelor 

de transport; 

5.  Ia măsuri în vederea organizării activității de întreținere și reparare a mijlocelor de transport din dotare; 

6.  Gestionează piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare; 

7. Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare component a sistemului de muncă; 

8. Elaborează, îndeplinește,monitorizează și actualizează planul de prevenire și protecție; 

9.  Asigură verificarea însușirii și aplicării de către salariați a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și 

protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în 

muncă; 

10.  Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă 

ținând cont de particularitățile activităților unității; 

11.  Elaborează tematicile pentru toate fazele de intruire, asigurarea informării și instruirii salariaților în 

domeniul securității și sănătații în muncă; 

12.  Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unitații; 

13.  Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control; 

14.  Întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție; 

15.  Elaborează și participă la aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției; 

16.  Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în cadrul instituției; 

17.  Propune includerea în bugetul instituției a fondurilor necesare organizării activității de apărare 

împotriva incendiilor; 

18.  Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor; 

19.  Organizează și asigură instruirea salariaților din instituție conform OMI nr.712/2005,OMI nr.786/2005 

privind cunoașterea și respectarea normelor PSI; 

20.  Prezintă conducerii instituției semestrial, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva 

incendiilor; 

21.  Centralizează necesarele de materiale consumabile,obiecte de inventar  întocmite de salariații DAJ D-

ța; 

22.  Întocmește referatul de necesitate pentru materialele consumabile, obiectele de inventar, la nivelul 

instituției; 

23.  Întocmește lunar NIR – urile și bonurile de consum/transfer pentru  materialele  consumabile, obiecte 

de inventar și mijloace fixe; 

24.  Asigură procurarea materialelor consumabile numai pe bază de documente justificative pentru o bună 

desfășurare a activității instituției; 

25.  Asigură transmiterea/primirea corespondenței instituției noastre, poștă (militară, prioripost); 

 

Atribuțiile din prezenta fișă a postului nu sunt limitative, ele sunt completate de prevederile legale 

prezente și de modificările și completările ce se aduc actelor normative din domeniul de activitate 

 


