Denumirea autoritatii sau institutiei publice : COMUNA ICOANA
Compartimentul : ADMINISTRATIV

FISA POSTULUI

Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului : Muncitor calificat IV
2. Nivelul postului : de executie
3. Scopul principal al postului : activitati privind sistemul de alimentare cu apa al comunei
Conditii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii : medii sau generale
2. Calificare : electrician în instalații energetice și instalator apă canal
3. Vechime in munca: 15 ani
4. Permis conducere : categoria B
Atribuțiile postului :
- realizează branșamente la alimentare cu apă
- ține evidența utilizatorilor de apă
- întocmește contractele de furnizare a apei și sigilează apometrele
- încasează lunar contravaloarea apei de la utilizatori pe bază de chitanță, sumele încasate fiind depuse zilnic la
casierie
- asigură monitorizarea și întreținerea la centrala de gaze a primăriei
- să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari și angajați, Administrația Bazinală de
Apă Argeș-Vedea
- să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătații în muncă și măsurile de
aplicare a acestora
- 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
- să utilizeze corect instalațiile, echipamentele și mijloacele de producție precum și substanțele periculoase
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și după utilizare să îl depună la locul destinat
pentru păstrare
- să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor
de securitate, a aparaturii, instalațiilor tehnice și să utilizeze eficient aceste dispozitive
- să comunice imediat angajatorului orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție
- să asigure exploatarea corectă a rețelei de distribuție a apei, prin aceasta urmărindu-se :
- asigurarea debitului și presiunii de serviciu,
- asigurarea calității apei,
- reducerea la minim a pierderilor de apă în rețeaua de distribuție și pe branșamente,
- interzicerea de branșamente necorespunzătoare,
- alimentarea continuă pentru împiedicarea stagnării apei în conductele de distribuție
- controlul periodic al vanelor de pe traseul conductelor de aducțiune, verificarea funcționării
robineților de dezaerisire.
- săptămânal se va face controlul traseului de aducțiune urmărindu-se :
- integritatea construcțiilor de-a lungul traseului (cămine de vane, căminul de golire), starea de
curățenie, intervenindu-se pentru igienizarea lor ori de câte ori este cazul,
-eventuale neetanșeități evidențiate prin băltire, scurgeri de apă prin tubulaturile de protecție ale
subtraversărilor,
-apariția unor surse potențiale de impurificare în zona aducțiunii (depunere de deșeuri, descărcări ape
uzate etc.),
-apariția de branșamente improvizate pe conducta de aducțiune.

- zilnic se va urmări indexul apometrului, datele fiind notate într-un registru special pentru a avea control asupra
consumului de apă
- monitorizarea permanentă a instalației de clorinare a apei, urmărindu-se funcționarea acesteia
-întocmește referatul în vederea aprovizionării cu hipoclorit de sodiu și alimentează instalația de clorinare
- verifică periodic nivelul apei în puțuri (în perioada de secetă frecvența va fi mai mare)
- urmărește indicațiile ampermetrului, mărirea curentului indicat nu trebuie să depășească valorile nominale
prescrise de furnizor (plăcuța electromotorului) și să nu prezinte fluctuații
- în cazul în care în apa captată apare nisip, se va reduce debitul prin închiderea progresivă a robinetului de pe
refulare până ce apa devine curată (proba la pahar nu mai prezintă depuneri)
- alte atributii stabilite de ordonatorul principal de credite .
Identificarea functiei corespunzatoare postului
1. Denumire : Muncitor calificat IV
2. Clasa : 3. Vechimea (in specialitate necesara) : Sfera relationala a titularului postului
1. Sfera relationala interna :
a) Relatii ierarhice :
- subordonat fata de viceprimar, primar
- superior pentru : b) Relatii functionale : colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Primariei
c) Relatii de control: d) Relatii de reprezentare: Intocmit de :
1. Numele si prenumele : Mihai Nelu
2. Functia : Viceprimar
3. Semnatura .....................................
4. Data intocmirii ..............................
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1. Numele si prenumele Mateescu Milian Emil
2. Semnatura ...................................
3. Data ............................................
Avizat
1. Primar : Ancuta Gabriela
2. Semnatura ...................................
3. Data ............................................

