
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice                     Aprob
Primaria Comunei Motaieni Judetul Dambovita                      PRIMAR
Biroul/Compartimentul 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

FIŞA POSTULUI
 

 Informaţii generale privind postul
 1. Denumirea postului –Inspector grad Debutant
 2. Nivelul postului –de executie
 3. Scopul principal al postului – are atributii de indrumare , control
si de constatare a incalcarilor legii in domeniul situatiilor de urgenta
la nivelul comunei Motaieni potrivit normelor legale in vigoare si Sef al
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
 

 Condiţii specifice pentru ocuparea postului
 1. Studii de specialitate –studii superioare
 2. Perfecţionări (specializări) –cursuri Cadru Tehnic PSI
 3.  Cunoştinţe  de  operare  pe  calculator  (necesitate  şi  nivel)-nivel
avansat      

  
 4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere)---
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare 

• de organizare şi planificare a muncii ;
• de însuşire şi înţelegere a legislaţiei specifice
• cunoaşterea legislaţiei specifice;
• sociabilitate şi comunicare;
• nivel bun de cultură generală;
• conduită morală;
• motivaţie intrinsecă pentru îndeplinirea sarcinilor;

 6. Cerinţe specifice 
Locul de muncă : angajat al primăriei;
Programul de lucru: conform programului unităţii administrativ-teritoriale;
Deplasări  curente:  controale  tehnice  de  specialitate,  coordonarea  şi

conducerea activităţii şi  intervenţiilor SVSU.;
Condiţii deosebite de muncă:
- participă şi/sau conduce acţiuni de intervenţie specifice;
Riscuri implicate de post:
- Accidente sau îmbolnăviri profesionale;
Compensări: --

 7.  Competenţa  managerială  (cunoştinţe  de  management,  calităţi  şi
aptitudini manageriale) 
   -Standarde de performanta asociate postului:

  - întocmeşte toate rapoartele şi ordinele specifice;
  - conduce şi controlează activităţile menţionate la pct.8;
  - coerenţa, claritatea, aplicabilitatea şi gradul de completare a

lucrărilor întocmite;
    -utilizarea resurselor: folosirea eficientă a resurselor umane, materiale

şi tehnice.
                                                                      

    8. Atribuţiile postului: 
1.organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate

a  voluntarilor  în  caz  de  incendiu,  avarii,  calamităţi  naturale, 
inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

2.planifică  şi  conduce  activităţile  de  întocmire,  aprobare,  actualizare,
păstrare şi de aplicare a documentelor operative;

3.asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare
punctele de comandă (locurilor de conducere) în situaţii de urgenţă
civilă  şi  le  doteaza  cu  materiale  şi  documente  necesare,  potrivit
ordinelor în vigoare;



4.asigură  măsurile  organizatorice,  materialele  şi  documentele  necesare
privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la
sediul  acestuia,  în  mod  oportun,  în  cazul  producerii  unor  urgenţe
civile sau la ordin;

5.conduce  lunar,  procesul  de  pregătire  al  voluntarilor  pentru  ridicarea
capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest
scop;

6.asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a
particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al
protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor
de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de
competenţă;

7.asigură  baza  materială  a  serviciului  voluntar  prin  compartimentul
administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor
de dotare;

8.întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din
localitate  care  pot  fi  folosite  în  situaţii  de  urgenţă  pe  care  o
actualizează permanent;

9.asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
10.informează  primarul  şi  compartimentul/specialistul  de  prevenire  cu

atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol
constatate pe teritoriul localităţii;

11.verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de
activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
voluntar;

12.întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului;
13.controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu,

celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să
fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;

14.ţine  evidenţa  participării  la  pregătire  profesională  şi  calificativele
obţinute;

15.ţine  evidenţa  aplicaţiilor,  exerciţiilor  şi  intervenţiilor  la  care  a
participat serviciul voluntar;

16.urmăreşte executarea dispoziţiilor date  către voluntari şi nu permite
amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

17.participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire
profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de
urgenţă;

18.împreună  cu  specialistul  de  prevenire  verifică  modul  de  respectare  a
măsurilor  de  prevenire  în  gospodăriile  populaţiei  şi  pe  teritoriul
agenţilor economici din raza localităţii;

19.pregăteşte  şi  asigură  desfăşurarea  bilanţului  anual  al  activităţii
serviciului voluntar;

20.atenţionează  cetăţenii  asupra  unor  măsuri  preventive  specifice  în
sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă
prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;

21.asigura  aplicarea  prevederilor  privind  instituirea  serviciului  de
permanenta in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta;

22.supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă,
cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale ;

23.răspunde  în  faţa  primarului  şi  a  consiIiuIui  local  de  activitatea
desfăşurată de SVSU;

24.propune  primarului  şi  consiliului  local  măsuri  de  îmbunătăţire  a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia nivelul unităţii
administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU;

25.elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU şi efectuează instruirea
în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  a  angajaţilor  din  aparatul
administrativ al primăriei;

26.acordă  asistenţă  tehnică  de  specialitate  conducătorilor  de  unităţi
subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine
culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;

27.participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale,
cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de
I.S.U. “Basarab I” al jud.Dâmboviţa;



28.in îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă
tehnică de specialitate I.S.U. “Basarab I” al jud.Dâmboviţa ;

29.preia activitatile Inspectorului de Protectie Civila al Comunei Motaieni;
30.desfasoara  activitatile  privind  instruirea  si  verificarea  insusirii

cunostintelor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Primariei
Comunei Motaieni;

31.preia activitatea de Agent de inundatii la nivelul UAT Comuna Motaieni;
32. Alte sarcini date de sefii sai ierarhici.

                                                     
 Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                     
 1. Denumire –Inspector
 2. Clasa I
 3. Gradul profesional-Debutant
 4. Vechimea în specialitate necesară – nu necesita vechime
 

Sfera relaţională a titularului postului                                     
1. Sfera relaţională internă:                                                
 a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de –Conducatorul unitatii administrativ-teritoriale
superior pentru --
b) Relaţii funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din primărie,

cu consiliul local şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

c)  Relaţii  de  control:  controlează  respectarea  legalităţii  în  domeniul
apărării împotriva incendiilor de către instituţiile, agenţii economici şi
cetăţenii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)  Relaţii  de  reprezentare:reprezinta  institutia  in  baza  imputernicirilor
primite

 2. Sfera relaţională externă:
 a) cu  autorităţi şi  instituţii publice:  Prefectura Dambovita,  Consiliul

Judetean Dambovita,ISU “Basarab I” Dambovita, alte institutii judetene si
guvernamentale

 b) cu organizaţii internaţionale: --
 c) cu persoane juridice private: 
 3. Limite de competenţă-la nivelul Comunei Motaieni
 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă --

 Întocmit de:                                                           
 1. Numele şi prenumele – Iordache Florin 
 2. Funcţia publică de – Primar
 3. Semnătura -
 4. Data întocmirii- 
 
 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
 1. Numele şi prenumele –
 2. Semnătura -
 3. Data – 

Contrasemnează:                                                          
 1. Numele şi prenumele –Nu este cazul
 2. Funcţia - 
 3. Semnătura -
 4. Data –

                                                                              


