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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
  A JUDEȚULUI CLUJ       APROBAT 
Compartiment administrativ și mentenanță       DIRECTOR EXECUTIV, 
                   Dr. MIHAI MOISESCU-GOIA 
 
 
 

FIȘA POSTULUI Nr. 83 
 
I.IDENTIFICAREA POSTULUI: 
I.1. Numele și prenumele titularului: __________________ 
I.2. Denumirea postului: INSPECTOR DE SPECIALITATE IA 
I.3. Codul COR: 242203 
I.4. Specialitatea postului: - 
I.5. Locația: Compartiment administrativ și mentenanță 
I.6.Nivelul postului: de execuție 
I.7. Relații organizatorice: 
I.7.1. Interne: 
a) Ierarhice: 
- Superioare: nu are. 
- Inferioare: Director executiv adjunct economic 
b) Funcționale: 
- colaborează cu serviciile/birourilor/compartimentele/colectivele din cadrul instituției 
I.7.2. Externe: 
- cu persoane fizice și juridice 
 
II. DESCRIEREA POSTULUI: 
II.1. Scopul general al postului: asigurarea suportului administrativ pentru desfășurării în bune 
condiții a activității instituției 
II.2. Obiectivul postului:  

- Organizarea zilnică a activității de transport cu autovehiculele proprii instituției 
- Desfășurara zilnică a activităților administrative și de aprovizionare 

II.3. Descrierea sarcinilor(atribuțiilor): 
- organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la 

organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, 
reparaţiile curente şi capitale de autovehicule din parcul auto; 

- asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii; 
- răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de 

utilizarea bonurilor de benzină şi încadrarea în cota lunară de carburanţi, stabilită potrivit 
legii; 

- răspunde de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în 
colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale; 

- stabileşte necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru unităţile din subordine şi îl 
înaintează Compartimentului de achiziţii publice; 

- analizează şi propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate; 
- verifică şi urmăreşte aprovizionarea direcţiei cu materiale consumabile; 
- se asigură de contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării activităţii direcţiei; 
- întocmeşte dosarele de obiectiv ale clădirilor direcţiei; 
- asigură verificările metrologice şi ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare; 
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- organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de 
prevenire a incendiilor, potrivit legii; 

- realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sănătate publică şi ţine 
evidenţa exactă a acestora. 

- îndeplinește alte sarcini specifice stabilite de conducerea instituției, în limita competențelor 
profesionale. 

II.4. Descrierea responsabilităților: 
-menține la standardele unei bune funcționări echipamentele IT din dotare 
-execută sarcinile și atribuțiile cu conștiinciozitate 
-păstrează confidențialitatea informațiilor la care are acces 
-respecta normele etice și de conduită profesionala 
-respectă procedurile privind securitatea informatică. 
-mentine un climat favorabil de lucru in raport cu colegii, are un comportament corect si demn 
faţă de aceştia şi faţă de clienţi 
-respecta Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioara ale 
instituţiei 
-are obligativitatea formarii profesionale continue 
-mentine si respecta comunicarea eficienta si eficace in ceea ce priveste toata activitatea 
profesionala 
-respecta normele sănătate şi securitate în muncă (SSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor 
(PSI) 
-respectă, aplică și actualizează permanent procedurile operaţionale pentru menținerea  
standardelor sistemului de control intern managerial. 
 
III. CONDIȚII ALE POSTULUI: 
III.1. Programul de muncă: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână 
III.2.Tipul de muncă: individual  
III.3. Deplasări: la solicitarea conducerii instituției 
III.4. Criterii de evaluare a performanțelor profesionale: 
-Cunoştinte şi experienţă profesională 
-Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 
-Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
-Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverenţă, obiectivitate, disciplină 
-Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative 
de consum 
-Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 
-Păstrarea condiţiilor de muncă 
-Evaluarea performanțelor profesionale: 
    Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 
 -între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 
 -între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; 
 -între 3,51 şi 4,50 - bine; 
 -între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. 
 Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note 
de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu. Semnificaţia notelor 
este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
 Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se 
face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă. 
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 Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun în 
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane. 
Contestaţiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul 
sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor, din instituţia publică. 
Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora. 
 Perioada de evaluare a performanţelor profesionale: anual, în primele 2 luni ale anului 
următor celui evaluat. 
 
IV. CERINȚELE SPECIFICE POSTULUI: 
IV.1. Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental „Științelor inginerești”, ramura de știință: Inginerie civilă, Inginerie 
electrică, electronică și telecomunicații, Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială. 
IV.2. Experiență: 6 ani și 6 luni vechime în activitate 
IV.3.Cunoștințe de specialitate: operare calculator – nivel mediu 
IV.4.Aptitudini: ușurință în exprimarea scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, atenție la 
detalii, sociabilitate, flexibilitate.  
 
V. DELEGAREA DE ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE 
V.1. Delegarea de atribuții: 
- preia atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește pe perioada concediului de odihnă a acesteia 
V.2. Limite de competență: 
- în limita pregătirii profesionale și a atribuțiilor de serviciu. 
 
VI. CONDIȚII MATERIALE ALE MUNCII: 

- Acces la echipament IT, fax, telefon fix, imprimantă, copiator. 
- Primește lunar produse pentru menținerea igienei  

 
Data:___________ 
 
 
      ÎNTOCMIT,       Titularul postului, 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.ECONOMIC, 
           Ec. Angela Domocos  


