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SERVICIU TEHNIC  ADMINISTRATIV, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
 

 
            

Acest serviciu, desfăşoară activităţi de supraveghere, conducere şi 

recepţionare a lucrărilor de întreţinere a clădirilor şi anexelor construite din cadrul 

centrelor D.G.A.S.P.C. Arad; ` 

Verificarea in teren a modului de executare al lucrărilor de reparație, conform 

devizelor sau situațiilor de lucrări; 

Participă la recepția parțială și finală a lucrărilor de reparații;   

Verifică stadiul de execuție al lucrărilor și urmarește termenele de execuție 

prevăzute în contract; 

Se ocupă de monitorizarea lucrărilor pe rol; 

Verifică documentația pentru plata facturilor ce țin de lucrările de construcții și 

partea tehnică; 

Recepţia clădirilor nou construite pentru D.G.A.S.P.C. Arad;  

Verificarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;  

Participarea la achiziţii publice în folosul D.G.A.S.P.C. Arad; 

Verifică monitorizarea eventualelor mișcari(intrări-ieșiri) din lista de patrimoniu; 

Verifică modul de recepție, depozitare și repartizare a mijloacelor fixe, a 

obiectelor de inventar,  a diverselor materiale și a obiectelor de inventar din donații; 

Verifică modul de recepționare a mijloacelor fixe și altor materiale  la sediul 

DGASPC; 

Urmărește situația și mișcarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din 

cadrul DGASPC;  

Avizează din partea serviciului toate documentele serviciului care sunt supuse 

controlului financiar preventiv; 

Aplică viza ,,Bun de plată’’ pe documente, facturi  nominalizate prin dispoziție 

de către Director General; 

   Asigură achiziţionarea diverselor obiecte şi materiale necesare bunei funcţionări 

a D.G.A.S.P.C. Arad şi a activităţilor din cadrul centrelor;  
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Monitorizează desfășurarea activității de supraveghere şi verificare tehnică a 

instalaţiilor şi a tuturor platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, a 

ascensoarelor hidraulice şi electrice aflate în dotarea instituţiei în baza contractelor 

încheiate cu firme de specialitate; 

           Coordonează activitatea gestionarului mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar 

aflate în gestiunea aparatului propriu al DGASPC; 

            Coordonează activitatea conducătorilor auto, asigurând o funcționare bună și 

eficientă  a parcului auto al DGASPC, 

 Asigură întreţinerea curăţeniei în cadrul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea 

D.G.A.S.P.C. Arad;  

 Participă la efectuarea inventarelor anuale a mijloacelor fixe din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Arad;  

 
          Persoanele desemnate din cadrul serviciului se ocupă de activitățile specifice 

conform legilor în vigoare: 16/1996 a Arhivelor Nationale, Legea gestiunii 54/1994 cu 

modificările la zi, prevăzute în fișa postului. 

• Inregistrează și ține evidența tuturor documentelor intrate în depozitul 

arhivei, a celor întocmite pentru uz intern precum și a celor ieșite potrivit 

legii; 

• Elaborează și distribuie Nomenclatorul Arhivistic; 

• Grupează documentele potrivit problematicii și a termenelor de păstrare 

stabilite în Nomenclatorul documentelor de arhivă; 

• Urmărește evidența tuturor intrărilor și ieșirilor pe baza unui Registru de 

intrare-ieșire; 

• Participă în cadrul comisiei de selecționare a documentelor propuse ca 

fiind lipsite de valoare în conformitate cu perioadele de păstrare din 

Nomenclatorul arhivelor; 

• Urmărește modul de comportare a documentelor ce urmează a fi 

arhivate. 

• Inregistrează și ține evidența documentelor de intrare-ieșire; 

• Ține evidența facturilor de utilitați; 

• Înregistrarea facturilor și evidența acestora centralizată pe contracte; 

• Evidența și centralizarea pentru fiecare mașină a consumului de 

combustibil lunar; 

•  Completarea FAZ pentru fiecare mașina; 

•  Asigură aprovizionarea cu furnituri de birou, materiale de curațenie, 

carburanți auto sub formă de bonuri valorice și alte materiale necesare; 

 



• Asigură aprovizionarea și livrarea scutecelor necesare beneficiarilor din 

centrele DGASPC; 

• Comandă produsele necesare desfașurarii activității de birotică a tuturor 

serviciilor din aparatul propriu al DGASPC; 

• Urmarește termenele la care sunt onorate comenzile de către furnizori și 

participă la recepția mărfii. 

 

 
         
 În vederea implementării legislaţiei privind starea de sănătate a angajaţilor, 

împreună cu medicul de medicina muncii, se efectuează evaluarea riscurilor de 

sănătate şi securitate în muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli 

profesionale cauzate de agenţi caracteristici locului de muncă, prin evaluarea stării de 

sănătate a lucrătorilor în conformitate cu Hotărârea 355/2007 privind supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor. Se emit fişe de aptitudine de către medicul de medicina muncii cu 

recomandări specifice acolo unde  este cazul.     

Pentru efectuarea controlului medical periodic al angajaţilor, se completează 

fişe de solicitare, respectând planificarea anuală în care se specifică investigaţiile 

necesare fiecărui angajat în conformitate cu prevederile legii; se completează şi 

distribuie biletele de trimitere pentru fiecare angajat către cabinetele de specialitate cu 

care instituţia colaborează. 

 Fişele de aptitudine eliberate de medicul specialist de medicina muncii, în urma 

controlului medical periodic, se repartizează pe centre/servicii.  

   Pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor angajaţilor, se ţine o evidenţă 

a concediilor medicale ale angajaţilor. 

   În urma inştiinţării înregistrate de angajatele instituţiei privind existenţa  unei 

sarcini confirmate de actul medical doveditor, se întocmesc rapoarte privind protecţia 

maternităţii la locul de muncă care se  înregistreză la Direcţia de Sănătate Publică şi la 

Institutul Teritorial de Muncă, în conformitate cu HGR. 537/2004 şi cu prevederile 

O.U.G. NR. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă,  angajatele fiind 

informate de măsurile de protecţie la locul de muncă ce reies din raportul întocmit de 

medicul de medicina muncii. 

  În cadrul campaniei de vaccinare sezonieră, se ridica de la DSP dozele de 

vaccin antigripal, care se  repartizează pe centre/servicii, şi care, în urma administrării, 

se raportează periodic către DSP. 

     Conform Legii 319/14.07.2006, HG.1425/11.10.2005, lucrătorii desemnaţi se 

ocupă de activităţile de prevenire si protecţie în urma deciziei emisă de angajator. 

 



• 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 securitătii 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 unităţii; 

• Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în 

muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora 

conform cerinţelor 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 lor; 

• 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 efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de 

prevenire şi protecţie; 

• Evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi dacă este 

cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate 

de persoane competente, conform cerinţelor minime de securitate şi 

sănătate în muncă; 

• Autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale; 

• Urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute de 

legislaţia specifică (electricieni, instalatori gaze, fochişti); 

• Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor şi cu medicul de 

medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 



• Urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi 

prevenire şi a planului de evacuare; 

• Studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri 

pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii 

de apărare împotriva incendiilor; 

• Studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare 

din cadrul DGASPC Arad, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor specifice acestora; 

• Execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul 

General; 

• Îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de 

intervenţie din cadrul DGASPC Arad; 

• Îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte 

programul de instruire al acesteia; 

• Execută pe baza planificării aprobate de Directorul General - controalele 

tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, 

verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, 

precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi 

stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a 

prevederilor legale; 

• Verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi 

mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea 

modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine 

evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie 

împotriva incendiilor, la nivelul DGASPC Arad; 

• Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări 

de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de 

vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei 

generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol 

de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea DGASPC Arad 

asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează 

măsurile luate; 



• Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de 

prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, 

executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor 

legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, 

precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce 

au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate; 

• Acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire 

şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum 

şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie 

împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind 

realizarea măsurilor stabilite; 

• Participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul DGASPC 

Arad, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor 

evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora; 

• Participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din 

cadrul DGASPC Arad şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi 

îmbunătăţirea acestei activităţi; 

• Participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, 

cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), 

organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin 

lege; 

• Urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor 

DGASPC Arad cu instalaţii, aparatură, echipament de protecţie şi 

substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi 

pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile 

financiare şi economice anuale; 

• Urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare 

desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, 

difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de 

întreţinere a acestora; 

• Face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire 

şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de 

calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, 



verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea 

unor astfel de teme; 

• Aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi 

competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi 

stingerii incendiilor; 

• Asigură activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I.urmărind: 

      - să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  P.S.I. în 

conformitate cu Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ 

în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate; 

            - să ţină evidenţa mijloacelor de bază P.S.I. din dotarea DGASPC Arad, să 

controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a 

acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, 

DGASPC Arad; 

            - să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui 

incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace 

P.S.I. în actele de constatare a acestuia; 

            - să informeze conducerea Directiei Generale asupra constatării şi a măsurilor 

luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare; 

            - să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de P.S.I. 

            - să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii 

proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de P.S.I.; 

            - să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de 

dotare cu mijloace de P.S.I.; 

Întocmeşte documentaţia necesară pentru obtinerea autorizaţiilor de 

functionare ale unităţilor din subordine, în domeniul de protecţie a muncii şi S.U 
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