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ANUNŢ CONCURS
Spitalul Orășenesc
șenesc Tg. Bujor organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011, pentru
ocuparea unui post vacantt de muncitor - bucătarîn cadrul
drul compartimentului Bloc Alimentar.
Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candida
candidații
ții trebuie să îndeplinească următoarele
condiții
ții generale conform Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările și completări
completările ulterioare:
a) are cetățenie
țenie română, cetățenie a altor state membre a Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului
țiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște
ște limba română scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile lega
legale;
d) are capacitate deplină de exerci
exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței
ței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește
ște condițiile de studii șși,
i, după caz, de vechime sau alte condiții
condi specifice potrivit
cerințelor
țelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
săvârșirea
șirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității,
ții, de serviciu sau în legătură cu se
serviciul,
rviciul, care împiedică înfăptuirea justiției,
justi
de
fals ori a unor fapte de corup
corupție
ție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
face
incompatibilă cu exercitarea func
funcției,
ției, cu execepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice
ecifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale
sunt:
 studii medii sau gimnaziale;
 curs de bucătar;
 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 10 decembrie 2021, ora 15.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 22.12.2021, ora 09.00
.00 proba scrisă;
 22.12.2021, ora 12.00 proba practică
practică;
 28.12.2021,
.12.2021, ora 10.00 proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului
Regulamentului-cadru
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător func
funcțiilor
țiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a pers
personalului
onalului contractual din sectorul bugetar plătit
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din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copie după certificatul de naştere, certificat căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, după
caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în
specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) chitanța taxei de concurs - 30 lei.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzute la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c), d) și e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele se depun până la data de 10.12.2021 orele 15.00 la Biroul RUNOS din cadrul spitalului.
Concursul se desfășoară la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor și constă în susţinerea
următoarelor probe:
I. PUBLICARE ANUNȚ
25.11.2021 – publicarea anunțului de concurs în Monitorul Oficial, cotidianul Viața Liberă, pe siteul unității și la sediul spitalului
II.SELECȚIA DOSARELOR
25.11.2021 – 10.12.2021 – perioada de depunere a dosarelor candidaților (până la ora 15.00)
13.12.2021 – selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatele verificării dosarelor (ora 10.00)
14.12.2021 – depunere eventuale contestații privind selecția dosarelor de înscriere (ora 10.00)
15.12.2021 – afișare rezultate contestații privind selecția dosarelor de înscriere (ora 10.00)
III. PROBA SCRISĂ
22.12.2021 – proba scrisă tip grilă (ora 09.00)
22.12.2021 – proba practică (ora 12.00)
22.12.2021 – afișare rezultate proba scrisă și proba practică (ora 15.00)
23.12.2021 – depunere eventuale contestații privind proba scrisă și proba practică (până la ora 15.00)
27.12.2021 – afișare rezultate contestații depuse la proba scrisă și proba practică (ora 15.00)
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte (nota 5) la ambele
probe.
IV. INTERVIU
28.12.2021 –interviu (ora 10.00)
28.12.2021 – afișare rezultate interviu(ora 15.00)
29.12.2021 – depunere eventuale contestații privind interviul(până la ora 15.00)
30.12.2021 – afișare rezultate finale după soluționarea contestațiilor (ora 15.00)
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Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisăși interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea
punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă.
Se consideră admis la concurs/ examen, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar
dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Concursul se desfășoară potrivit Capitolului II , secțiunile 1,2,3 și 4 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
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pentru ocuparea prin concurs a postului de bucătăreasă
la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor
1. Cartea «Bazele practice ale nutriției omului bolnav în spital și ambulatoriu» – Mincu Iulian,
Mogoș Viorel T. (Capitolul 18 – Gastrotehnie, Capitolul 20 – Rețete de preparare culinară dietetică a
alimentelor)
2. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității
procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru
dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării
procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
6. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
7. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor
Bibliografia se va studia în formă actualizată.
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FIŞA POSTULUI
Ocupația: Bucătar
Codul COR: 512001
Titular post:
Funcția/postul: Bucătar
Loc de muncă: Bloc Alimentar
Gradul profesional: Bucătar
Nivelul postului: De execuţie
Relații:
Ierarhice – Subordonată Managerului;
Funcţionale – cu personalul administrativ, cu infirmierele şi îngrijitoarele.
Cerințele postului:
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: studii medii, pregătire de specialitate.
Vechime in muncă: 6 luni vechime în specialitate
Program de lucru:
- 7.00 - 15,00, 8 ore/zi , 40 ore/săptămână.
Atribuții și responsabilități:
Atribuții specifice:
- recunoaște și alege materiile prime astfel încât să prepare într-o manieră eficientă și profesionistă
alimentele prevăzute în meniurile zilnice, întocmite de asistenta dieteticiană;
- pregătește mâncărurile conform rețetarelor și standardelor în vigoare cu respectarea gramajelor
penrtru fiecare aliment;
- cunoaște și aplică cu rigurozitate regulile de igienă în alimentația pubică, participând săptămânal la
curățenia generală, zilnic la curățenia de la terminarea programului și ori de câte ori situația o
impune;
- asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrare și depozitare a semipreparatelor și
preparatelor alimentare;
- participă la determinarea necesarului de materii prime în vederea realizării comenzilor de
aprovizionare;
- nu permite intrarea persoanelor străine în blocul alimentar;
- respectarea Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
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propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile și omisiunile sale în timpul
procesul de muncă. În scopul realizării activității de execuție , are obligativitatea;
- să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu
instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate acțiunile
sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
- să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport
și alte mijloace de producție;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii,uneltele, instalațiilor tehnice și
clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispositive;
- să comunice imediat angajotorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și
orice deficient a sistemelor de protecție;
- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul și sau lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizare a oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără
riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
- să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă
și măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
- să își însușească și să respecte normele de securitate a muncii și măsurile de aplicare ale acestora,
aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea societății sau de persoanele desemnate de către
acestea;

6

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul
de evacuare în caz de apariției a unei stări de pericol grav sau iminent de accidentare;
- să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și imminent de accidentare și să informeze
de îndată conducătorul locului de muncă;
- să participle, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linia securității și sănătății în muncă,
să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de legislația în vigoare.
Obligații specifice:
- să nu efectueze manevre și modificări nepermise la mașini, instalații, echipamente, aparate, precum
și alte echipamente de muncă;
- să nu pătrundă în zonele restrictive sau în locurile de muncă pentru care nu a fost instruit și să nu
facă intervenții la tablourile electrice, la echipamentele tehnice, dacă nu este calificat în acest sens,
chiar dacă acestea nu sunt active;
- să nu păstreze sau să consume băuturi alcoolice în incinta unității;
- să nu conducă autovehicolele după ce a consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe care
afectează reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și în
stare de oboseală;
- să nu transporte, depoziteze și manipuleze substanțe explosive, toxice sau inflamabile în condiții
contrare prevederilor în vigoare și dacă nu au fost instruiți și numiți special în acest scop;
- să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent
locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curățenie;
- să nu accepte executarea unor activități pentru care nu este pregătit professional și instruit pe linie
de securitatea muncii, precum și executarea unor lucrări în afara atribuțiilor de serviciu;
- să respecte interdicțiile privind fumatul și utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de
aprindere a materialelor și a substanțelor combustibile și inflamabile;
- să folosească corect, în timpul lucrului, echipamentele de protective individuală sau colectivă, fiind
interzisă utilizarea acestora în alt scop decât acela pentru care le-au primit sau pentru executarea
unor lucrări în interes personal;
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- să nu execute lucrări (la înălțime, sudură, de manipulare și transport ale recipientelor cu azot,
oxigen, Freon, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, instalații, utilaje, etc.) pentru
care nu sunt pregătiți professional, nu posedă autorizațiile prevăzute de reglementările în vigoare, nu
posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de securitatea muncii;
- să se deplaseze numai pe căile de acces stabilite și să depoziteze materialele și echipamentele
numai în spațiile recomandate de către șeful locului de muncă;
- să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electrice, etc.);
- să verifice zonele de depozitare și echipamentele de muncă atât la începerea, cât și la terminarea
activității, în vederea depistării și înlăturării unor eventuale pericole de accidentare, de incendii,
explozii, alte accidente generatoare de astfel de evenimente;
- să coopereze, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, cu persoanele fizice sau juridice cu
atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea realizării măsurilor de securiate și
sănătate în muncă.
Salariatul are următoarele obligații principale generale în domeniul PSI, conform Legii nr.
307/2006:
 să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul
instituției;
 să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției;
 să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specific activităților pe care le organizează
sau le desfășoară;
 să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului
inițial al construcției, instalației, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare;
 să aducă la cunoștință conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care
constituie pericol de incendiu.
 Totodată, fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:
 să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice
formă, de conducătorul instituției;
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 să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele,
potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de conducătorul instituției;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de
apărare împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva
incendiilor;
 să coopereze cu salariații desemnați de conducătorul instituției, după caz, respective cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui
pericol imminent de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la
producerea incendiilor.
 Atribuții privind Sistemul de Management al Calității (SMC) al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor:
- respectă procedurile obligatorii, de sistem, operaționale, caracteristice ale SMC;
- furnizează la timp toate documentele și informațiile necesare în vederea desfășurării în condiții
optime ale auditurilor interne și/sau externe pe linie de asigurarea calității.
 în domeniul managementului calităţii serviciilor:
să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în
activitatea depusă;
să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de
calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.
Atribuții generale:
 să se prezinte la locul de muncă la orele stabilite pentru începerea programului;
 semnează condica de prezență la venire și la plecare;
 să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de manager şi faţă de conducerea unităţii şi să
respecte întocmai deciziile luate de către manager şi conducerea unităţii;
 să aibă o ţinută îngrijită, comportament şi limbaj civilizat faţă de personalul unităţii;
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 pe toată durata contractului de muncă şi după încetarea acestuia nu furnizează date referitoare la
sarcinile de serviciu nici unei persoane fizice sau juridice care pot genera neânţelegeri, interpretări
nefavorabile;
 să fie rezistentă la stres;
 să aibă atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu colegii;
- să poarte echipament de protecţie care va fi schimbat de câte ori este nevoie, pentru păstarea igienei
şi a aspectului estetic personal (halat, bonetă, încălţăminte);
- să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență, colectare deșeuri:
- îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevazute în Legea nr. 319/2006
şi normele de aplicare a acesteia;
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenţă;
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
- îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea;
- îşi va întreţine echipamentele cu care lucrează;
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice.
Competența postului și limite de acțiune:
- gradul de libertate decizională este limitat de atribuțiile specifice postului și de dispozițiile legale în
vigoare la momentul luării deciziei.
Responsabilități:
 respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare , nórmele de protecție
a muncii, prevenirea și protecția mediului și PSI.;
 respectă Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de
evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru
dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în
funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evacuare a derulării și eficienței
procesului de sterilizare;
 respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;
 Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 efectuează controlul medical periodic conform HG nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății
lucrătorilor;
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 respectă Ordinul MSP nr. 916/2006 privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor
asociate asistenței medicale spitalicești și respectarea precauțiunilor universale;
 respectă Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
 respectă Ordinul nr. 146/2013 privind apărarea împotriva incendiilor în unitățile sanitare;
 respectă regulile de igienă personală, poartă în permanență echipamentul de protecție, efectuează
controlul periodic conform H.G. nr. 355/2007 privind supraveherea sănătății lucrătorilor;
 exclusiv prin intermediul purtătorului de cuvânt al spitalului (persoana autorizată) comunică cu
presa, poliția și alte instituții publice;
 răspunde de modul de preparare al meniurilor și regimurilor alimentare precum și de calitatea
acestora;
 gestionează alimentele primite de la magazia de alimente până în momentul predării produsului
finit;
 cunoaște și respectă graficul de lucru și orarul de servire a mesei;
 urmărește zilnic termenul de valabilitate al produselor;
 va avea atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile de serviciu;
 anunță la Șeful Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziții Publice, orice
neregulă sau problema constatată ce ar putea împiedeca îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 execută orice alte sarcini primite din partea conducerii unității în limita competențelor;
 își însușește oate procedurile operaționale și procedurile de sistema, aplicabile în cadrul unității;
 susține testele prevăzute de legislația în vigoare și procedurile interne;
 propune măsuri de eficientizarea activității, reducere a concumurilor și îmbunătățirea procedurilor
de lucru;
 întocmește necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității și îl avizează la șeful de
serviciu;
 primește sub semnătură documéntele și deciziile emise de manager.
Competențe:
 aprecierea stării și calității alimentelor și produselor în procesul de preparare;
 pregătirea produselor alimentare reci sau calde în conformitate cu meniul zilnic de alimentație;
 prepararea soluțiilor pentru curățarea, dezinfecția și sterilizarea echipamentelor de lucru;
 prepararea conservelor de iarnă;
 dozarea în porții a produselor culinare gătite;
 utilizarea conform manualelor de utilizare și a instrucțiunilor a tuturor instrumentelor și aparatelor
din dotarea blocului alimentar.
Responsabilitatea implicată de post: păstrarea confidențialității.
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Atribuții SSM:
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor.
Art.22. – Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și
instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună
la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art.23. – (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la Art. 22, lucrătorii au
următoarele obligații:
a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport și alte mijloace de producție;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparatelor și uneltelor, instalațiilor
tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orce situație de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor,
precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncăși/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și
inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
g) să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără
riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă
și măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.
(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, și celorlalți participanți la procesul de
muncă, potrivit activităților pe care aceștia le desfășoară.
Respectă prevederile Ordinului nr. 146/2013 emis de Ministerul Afacerilor Interne și prevederile
Ordinului nr. 1427/2013 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea Dispozițiilor generale de
apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare.
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Va cunoaște și va respecta următoarele legi:
 Regulamentul nr. 679 din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 Legeanr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor
faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie
1981
 Legeanr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 Ordonanța de Urgențănr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice
 Legeanr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice - declarată neconstituțională prin Decizia nr. 440/2014 a Curții Constituționale
 Legeanr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de
către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire,
cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice REPUBLICARE*)
 Ordinul nr.52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal
 Ordinul nr.75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să
asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal
fac obiectul prelucrărilor
 Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Salarizare:
- Salarizarea este în conformitate cu legislaţia în vigoare.
13

- Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea
acesteia, cu importanţa socială a muncii.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul
postului raspunde disciplinar, contravenţional sau penal după caz.
Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a contractului de
muncă, putând fi reînoită în cazul apariţiei unor reglementări legale sau ori de câte ori este necesar .
Titularul va fi inlocuit de colega de compartiment
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