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  FISA POSTULUI   
 
 
Nume şi prenume :     
 
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : INSPECTOR PROTECTIA MUNCII 
2. CODUL FUNCTIEI : 241204 
3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectivelor privind securitatea si sanatatea lucratorilor 

firmei  in toate aspectele de munca; 
4. STUDII ŞI CALIFICĂRI NECESARE : studii superioare tehnice, studii superioare in 

domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, 
permis conducere 

5. RELAŢII  ORGANIZATORICE : 
 relaţii ierarhice :  

- se subordonează : Directorului General 
- are în subordine : - nu are angajati in subordine. 

 relaţii funcţionale : - cu conducatorii locurilor de munca din firma 
 relaţii de colaborare : - cu toti lucratorii firmei 

 
6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :   
  - lucrează în birou si in toate compartimentele firmei, inclusiv la punctele din tara 
  - utilizează :  calculator, retroproiector, autoturism 
 
7. CERINŢELE POSTULUI : 
 

Cunoştinţe :  
• Utilizare foarte bună a PC-ului şi a internetului in limitele postului; 
• Cunoasterea   schemei organizatorice a întreprinderii 
• Cunoasterea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
• Cunoasterea metodelor de evaluare a riscurilor; 

 
Deprinderi: 

• Capacitate de comunicare interactivă deosebită. 
• Lucrul cu documentele specifice (legi, hotarari, norme , proceduri etc.). 
• Exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. 
• Capacitatea de organizare eficientă a activităţii şi de respectare a instrucţiunilor 

scrise şi verbale. 
• Cunoaştere foarte bună a conditiilor de lucru si a riscurilor specifice  societatii. 
• Deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă. 

 
Alte cerinţe: 

• Responsabilitate, insistenţă, perseverenţă, competiţionalitate, echilibru şi stăpânire 
de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută impecabilă, 
preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 
8. ATRIBUŢIUNI  şi  SARCINI DE SERVICI : 



 
  Generale :  
  

• identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă 
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;  

• elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;  
• elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 
unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;  

• propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu 
aprobarea angajatorului;  

• verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;  

• întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate 
pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a 
informaţiilor primite;  

• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;  
• asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform 

prevederilor art. 101-107 din Normele medodologice de aplicare a legii319/2006 şi 
asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;  

• evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;  
• stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate 
la locul de muncă;  

• evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 
necesară autorizarea exercitării lor;  

• evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;  
• evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;  
• monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură 

şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul 
noxelor în mediul de muncă;  

• verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 
urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;  

• informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 
efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;  

• întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în 
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot 
şi şantiere temporare şi mobile;  

• evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este 
cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane 
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind 



cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă;  

• identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru 
din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament 
individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului  1048/09.08.2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;  

• urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 
protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute 
de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;  

• participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 
din Normele metodologice;  

• întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;  
• elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere 

şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006  
• urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor 

de control şi al cercetării evenimentelor;  
• colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire 

şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi 
protecţie;  

• colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 
angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc 
de muncă;  

• urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 
planului de evacuare;  

• propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

• propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor 
de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  

• întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.  
 

Specifice : 
 

• Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de 
protectia muncii noilor angajati. 

• Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru, care au 
responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii. 

• Face verificari programate si neprogramate a respectarii normelor de protectia muncii. 
• Verifica inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii.. 
• Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si 

respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective . 
• Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea 

societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice; 
• Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre Directorul General . 

 
9. ALTE ATRIBUŢIUNI : 

 



• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de 
lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, 
circulare si hotărâri ale Conducerii; 

• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite 
de conducătorul ierarhic superior;                           

• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, 
regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

• In cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau 
probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin 
prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii; 

• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi 
sarcinilor de serviciu; 

 
10. ATRIBUTIUNI PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI 

SITUATII DE URGENTA : 
 

• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile 
de aplicare a acestora ; 

• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 
imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante 
la procesul de munca ; 

• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia sa se 
asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru 
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricaror 
masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru 
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

• Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca 

 
    11. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare 
în limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea 
patrimonială sau penală după caz. 
  

Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.I.M. semnat între salariat şi 
conducere. 
 
Data _____________           
 
 
Director general,                                           Inspector protectia muncii,  
            Luat la cunoştinţă,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acest document a fost descărcat gratuit de pe site-ul oficial al 
 sc. RCL Consulting srl. 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcl.ro 
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