
 
FISA POSTULUI  

MUNCITOR CALIFICAT-BULDOEXCAVATORIST 

I.     IDENTIFICAREA POSTULUI 
        1.  Nume şi prenume salariat: 
        2.  Denumirea postului: Muncitor calificat :Masinist la masini pentru terasamente-
buldoexcavatorist  
        3.  Poziţia în COR:______ 
        4.  Marca:  
        5.  Locul de muncă :PRIMARIA COMUNEI TORMAC 
        6.  Nivelul postului : de executie 

 

II.    SFERA RELAŢIONALĂ 
        1.  Ierarhice : - subordonare: primar, viceprimar, secretar general;  
                              - coordonare :. 
        2.  Funcţionale : - cu personalul din compartimentele din cadrul primăriei Tormac; 
        3.  De colaborare : cu personalul din compartimentele din cadrul Primariei Tormac; 
        4.  De reprezentare :   

         
         III.PREGATIREA SI EXPERIENTA 

 disponibilitate privind programul de lucru; 
 Fara abateri grave pe linie de circulatie; 

 nivelul studiilor si conditiile de ocupare a postului: studii generale,  
  posesor al permisului de conducere categoriile: B, C, D; 
 acte de studii privind calificarea si autorizarea in executarea profesiei- 

diploma/curs calificare MASINIST  LA MASINI PENTRU TERASAMENTE –

BULDOSCAVATORIST); 

 experienta de lucru inclusiv in domeniul lucrarilor de deszapezire; 
 Starea de sanatate din punct de vedere fizic si psihic : buna, fara contraindicatii pentru 

conducerea autovehicule. 
 
         IV.RESPONSABILITATI SI SARCINI 

SARCINI: 

 Să cunoască şi să exploateze la parametrii normali utilajul din dotare; 
 Să identifice terenurile, traseele unde urmează să efectueze lucrări  ( stabilirea sarcinilor 

specifice, identificarea riscurilor potențiale, identificarea cazurilor care necesită ghidarea in 
timpul exploatării, etc); 

 Pregătește utilajul pentru excavare /exploatare; 
 Efectuează lucrări de excavare straturi, rigole șanțuri, inlocuiri poduri /podețe, decolmatare 

canale, nivelare și pregatire teren pentru construcție și alte asemenea lucrări/atribuții date in 
sarcina sa de către superiorii ierarhici; 

 Sa execute lucrări de dezăpezire a drumurilor , căilor de acces; 



 Sa execute lucrări de deblocare a drumurilor, căilor de acces in caz producerii unor evenimente 
rutiere, sau in urma unor fenomene meteo periculoase, cazuri de forță majoră; 

 Este conducătorul autospecialei P.S.I. atunci când situația o impune; 
 Să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor, pieselor şi subansamblelor şi  

mijloacelor de transport conform normativelor, precum şi orice alte lucrări stabilite prin planul 
de activitate al formaţiei pe care o deserveşte; 

  Exploatează la capacitate utilajul sau mijlocul de transport din dotare respectă încadrarea în 
consumurile specifice de carburanţi și lubrefianţi; 

 Asigură refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a 
tuturor echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în 
atelierul mecanic pentru revizie sau reparaţie; 

  Participă alături de ceilalţi salariaţi la acţiunile organizate pentru înlăturarea incidentelor şi 
avariilor precum şi la acţiunile de apărare  împotriva fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase; 

  Asigură menţinerea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a mijlocului de 
transport sau utilajului pe care îl are în primire; 

  Să evite lăsarea fără supraveghere în timpul programului de lucru a maşinilor şi instalaţiilor în 
funcţiune; 

  Să asigure şi să păstreze curăţenia şi ordinea la locul de muncă  în cadrul atelierului şi în 
incinta sediului Primariei Tormac; 

 Să execute întreţinerea zilnică a utilajului, exploatarea să se facă în condiţii corespunzătoare 
pentru reducerea cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare; 

 Să folosească utilajul la capacitate maximă, să reducă consumul de carburanţi şi să se preocupe 
de reducerea timpilor de imobilizare în reparaţii; 

 Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefilor ierarhici; 
  Să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere pericol pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor percum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 Nu va exploata utilajul, in stare de oboseala sau sub infuenţa alcoolului, drogurilor, 
medicamentelor care reduc capacitatea de conducere; 

  Execută lucrări în condiţii de calitate ; 
 Să exploateze utilajul sau mijlocul de transport, în conformitate cu normele de S.S.M. şi de 

circulatie pe drumurile publice precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie 
şi de lucru şi de S.U.; 

  Înlocuiește un salariat cu activitate similară din cadrul formației pe perioada când acesta este în 
C.O., C.M., etc; 

  Isi insuseste prevederile reglementarilor specifice domeniului de activitate necesare exercitarii 
atributiilor postului. 

 Are constiinta dezvoltarii profesionale permanente. 
  executa orice alte sarcini repartizate de catre seful ierarhic, dupa caz, pentru realizarea 

strategiilor pe termen scurt ale Primariei Tormac , in conformitate cu domeniul de competenta 
si in limitele respectarii temeiului legal. 

 
         RESPONSABILITATI: 

 Responsabilitatile pe linie de P.Muncii-PSI-Protectia Mediului. 
 Efectueaza constant si corect intretinerea zilnica a autovehiculului; 
 Transporta materialele cu grija astfel incat sa nu le deterioreze; 
 Asigura alimentarea ritmica a masinii cu combustibil; 



 Instiinteaza imediat seful serviciului de defectiunile tehnice care apar la autoturismul pe care il 
conduce; 

 Se ocupa de revizia  tehnica periodica; 
 Refuza plecarea in cursa, cand masina nu corespunde din punct de vedere tehnic; 
 Isi insuseste si respecta normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 
 
 

            SARCINI: 
 Prezentarea la serviciu in stare corespunzatoare (odihnit si fara sa fie sub influenta bauturilor 

alcoolice) 
 Pentru stabilirea duratei de lucru soferul este obligat : 

-la plecarea  si venirea din cursa sa aplice pe foaia de parcurs ora exacta de plecare repectiv 
intrare 
-sa predea foaia de parcurs in momentul completarii integrale 

 Asigura buna functionare si intretinere a autovehicului respectand toate indicatiile si 
instructiunile tehnice; 

 Participa efectiv pe durata programului de lucru la reparatiile ce se efectueaza in atelier la 
autovehiculul pe care il are in primire; 

 Intretine si foloseste in scopuri utile societatii inventarul de scule si materiale pe care il are in 
primire; 

 Plecarea in cursa se va face in urma dispozitiei primite si fara abateri de la traseu; 
 Respecta prevederile legale privind poluare mediului inconjurator; 
 Previne si combate cauzele ce duc la poluarea mediului iar in caz de  avarie este obligat sa 

inlature cauza daca este posibil si sa anunte imediat conducerea Primariei; 
 Sa-si desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de 
munca; 

V.COMPETENTE PERSOANLE 

 sa aiba insusiri de personalitate:seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, 
autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, 
viteza de reactive, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare, etc) 

 sa nu aiba antecedente penale-are obligatia de a depune in cadrul Compartimentului Resurse 
Umane cazierul judiciar sau va completea Declaratia pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale ,nu este si nu a fost urmarit/a penal sau condamnat/a de faptele prevazute de 
legea penala. 

VI.POZITIA IN ORGANIGRAMA SI RELATIILE ORGANIZATIONALE: 

 se subordoneaza primarului, viceprimarului, secretarului general; 

VII.SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA 

 este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de 
serviciu stabilite in prezenta fisa; 

 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in 
gestiune; 
 

VIII. Obligaţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

• 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 mai sus, 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 munca despre 
care au motive întemeiate să o considere un pericoî 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; 
 
IX. Obligaţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor 

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale; 

a)să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 
orice formă seful de serviciu, după caz; 
b)să   utilizeze   substanţele  periculoase,   instalaţiile,   utilajele,   maşinile,   aparatura   şi   
echipamentele,  potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de seful de serviciu; 
c)sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 
apărare împotriva incendiilor; 
d)să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 
împotriva incendiilor; 
e)să coopereze cu salariaţii desemnaţi de seful de serviciu, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
f)să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu; 
g)să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare 
la producerea incendiilor. 
X .Obligaţiile în domeniul protecţiei civile 

Salariaţii au următoarele drepturi şi obligaţii: 



a)să beneficieze, în mod gratuit de echipament de protecţie individuală, de tratament;  
b)să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de 
întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă; 
c)să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite: 
 
XI. RESPONSABILITĂŢI  COMUNE 

Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare. 

 Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis 
venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în 
societate în timpul orelor de muncă.  

 Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 
acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul 
conducerii. Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului. 

 Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.  
 Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie 
a mediului înconjurător. 

 Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.I. ; 
 Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. 
 Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare. 
 Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi 

al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării 
atribuţiilor de serviciu. 

 Sesizează seful de serviciu asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării 
activităţii. 

 Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a 
celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă sefului de serviciu orice defecţiune şi întrerupe activitatea 
până la remedierea acesteia. 

 Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii serviciului; 
 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu 

legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.  
 

 
 

                                                                                 Am luat la cunoştinţă si mi-am însuşit  
                                              sarcinile de serviciu ce-mi revin 

                                         Semnătura ________ 

                     Numele si prenumele __________________ 


