
 
SPITALUL ORASENESC Sf. Dimitrie    VIZAT MANAGER 
TG.NEAMT 

FISA POSTULUI 

MUNCITOR NECALIFICAT 

Sector intretinere curte, spatii verzi 

 

ATRIBUTII, SARCINI, LUCRARI SI RESPONSABILITATI 
 
 * Asigura curatenia zilnica in curtea spitalului; 
 * Matura aleile, grebleaza si intretine curatenia spatiilor verzi; 
 * Pe timpul iernii, indeparteaza zapada de pe alei ; 
 * Pe timpul verii asigura udarea periodica a zonelor verzi si a celor 
plantate cu flori ; 
 * Evacueaza gunoiul si alte reziduuri si il depoziteaza la locul 
indicat; 
 * Transporta gunoiul si alte reziduuri la tancul de gunoi in conditii 
corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipient 
separate; 
 * Primeste si raspunde de materialele necesare curateniei; 
 * Raspunde de folosirea si pastrarea in bune conditii a inventarului 
pentru curatenie;  

* Indeplineste intocmai toate indicatiile  sefului direct privind 
intretinerea curateniei, salubritatii, dezinfectiei si dezinsectei ; 

* Ajuta la incarcarea, descarcarea si transportul marfurilor, 
materialelor si echipamentelor in incinta spitalului; 

* Respecta permanent regulile de igiena personala; 
* Poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care 

il schimba ori de cate ori este nevoie; 
 * Indeplineste orice alte sarcini trasate de seful formatiei de 
muncitori ; 
 * Respecta normele de protectia si tehnica securitatii muncii, 
specifice activitatii din cadrul institutiei, precum si a normelor de paza si 
securitate si de stingere a incendiilor. 
 * Respecta prevederile si sarcinile ce deriva din aplicarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului  
Intern ale Spitalului Orasenesc  Sf. Dimitrie Tg. Neamt  
 
Obligaţiile lucrătorului privind securitatea şi sănătatea în muncă 

a) să-şi 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; 

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele 
periculoase, echipamentele de transport; 

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

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

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

f) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern, şi /sau 
Contractul Colectiv de Muncă; 

g) 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; 

h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 
sanitari. 

 
 Obligaţiile lucrătorului privind apararea impotriva incendiilor 

Fiecare salariat are ,la locul de munca urmatoarele obligatii 
principale: 
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva 

incendiilor,aduse la cunostinta sub orice forma,de administrator 
sau de conducatorul institutiei  

b) sa utilizeze substantele periculoase,instalatiile,utilajele,masinile 
,aparatura,echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice,precum si 
celor date de administrator . 

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale 
sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, 

d) sa comunice imediat dupa constatare ,conducatorului locului de 
munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor 
sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 
incendiu ,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si 
instalatiile de aparare impotriva incendiilor , 

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator,respectiv cu 
cadrul tehnic specializat,care are atributii in domeniul apararii 
impotriva incendiilor in vederea realizarii masurilor de aparare 
impotriva incendiilor, 

f) sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de 
munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu, 

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de 
care are cunostinta referitoare la producerea incendiilor. 

    
Inginer  sef  formatie  



 
 
 


