Aprobat,
Manager,
Ec. Mirela GROSU
FIȘA POSTULUI
I. IDENTIFICAREA POSTULUI
Numele și prenumele titularului:
Denumirea postului: Electrician de întreținere si reparații
Poziția în COR/Cod: 724507
Compartimentul: Tehnic
Nivelul postului: execuție
Relații
Ierarhice:
 se subordonează: sef formație,sef SPSU, Manager
b. Funcționale:
 de colaborare cu toate categoriile profesionale din cadrul secției /
compartimentului și din celelalte departamente ale unității medicale angajatoare
1.
2.
3.
4.
5.
a.

CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :
 lucrează în atelier specializat amenajat la sediul societăţii;
 utilizează: - echipament individual de protecţie;
 instrumente electrice, echipament de testare, măsurare, sudare, pliere şi şurubelniţe
etc.
7.
CERINŢELE POSTULUI :
Cunoştinţe : tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a
acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, instalaţiilor electrice, dispozitivelor
specifice unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru.
Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare,
precizie, rigurozitate, folosirea terminologiei de specialitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare
îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă, imaginație tehnica, putere de concentrare.
Alte cerinţe : responsabilitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, preocupare
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.
6.

8.

ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICI :
Generale :
 se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai instalaţiilor
electrice, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite;





urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile
specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice;
comunică informaţiile despre sarcini, posibilităţi şi diferite evenimente prin rapoarte
scrise sau verbale;
efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica spitalului,
legislaţia şi normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă.

Specifice :
 privind controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice:
 selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi
rezistenţei electrice;
 interpretează corect schemele electrice, simbolurile şi legile electrice de bază;
 determină circuitele paralele şi în serie;
 scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de
securitatea muncii şi P.S.I.;
 execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul
aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I.
 identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii;
 alege sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru;
 înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
 reface izolaţia circuitului şi legăturile de împământare conform normelor tehnice;
 repune sub tensiune instalaţia electrică, în vederea verificării calităţii lucrării;
 remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor
abilitate.
 privind întreţinerea instalaţiilor electrice
 execută inspecţii periodice şi revizii tehnice ale instalaţiilor electrice;
 execută ungerea, gresarea instalaţiilor electrice;
 identifică şi verifică calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei
electrice;
 stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi
execută atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea
completă a instalaţiei electrice, vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor
deteriorate etc.;
 execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice
de comandă în parametrii ceruţi.
 privind folosirea trusei de scule
 alege sculele/dispozitivele în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnologice
şi cu sarcinile de împlinit;
 identifică şi marchează pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezintă
siguranţă în utilizare;
 efectuează întreţinerea curentă pentru a menţine dispozitivele şi aparatele în stare de
funcţionare corectă, în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare;



depozitează şi păstrează în siguranţă trusa de scule conform recomandărilor specifice
locului de muncă.

9. ALTE ATRIBUŢIUNI :
1.

Atribuții Servant SPSU

Participă la toate activitățile de instruire de specialitate.
Respecta întocmai programul zilnic de activitate, regulile de ordine interioara si
disciplina în muncă.
Executa controlul asupra respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor in
cadrul unității prin serviciul de rond.
Participa efectiv la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si a
bunurilor materiale, la înlăturarea urmărilor situațiilor de urgenta, îndeplinind funcția
pe care o are stabilita prin hotărârea de construire a serviciului.

a)
b)
c)
d)









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;
asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor,
regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
în 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;
Menţine in perfecta stare de funcționare iluminatul de veghe si siguranţa.
Efectuează lucrări de reparaţii si întreținere a grupului electrogen din unitate

10. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI
SITUAŢII DE URGENŢĂ :




Să își însușească și să respecte normele de securitate si sănătate în muncă și măsurile
de aplicare a acestora ;
Să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala atât propria persoana , cat si celelalte persoane participante
la procesul de munca ;
Să aducă la cunoștința conducătorului locului de munca orice defecțiune tehnica sau
alta situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala ;











S aducă la cunoștința conducătorului de muncă accidentele de muncă suferite de
propria persoana și de alte persoane participante la procesul de munca ;
Să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si sa îl
informeze de îndată pe conducătorul locului de munca ;
Sa utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare , corespunzător scopului
pentru care a fost acordat si, după utilizare, îl înapoiază si îl pune la locul destinat
pentru păstrare;
Sa utilizeze corect aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de producție;
Sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale aparaturii, uneltelor,
instalațiilor tehnice si clădirilor si utilizează corect aceste dispozitive;
Sa coopereze, atât timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si condițiile de
munca sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, in domeniul sau de
activitate;
Sa coopereze, atât timp cit este necesar, cu angajatorul si persoanele desemnate,
pentru realizarea oricăror masuri si cerințe dispuse de către inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății si securității lucrătorilor;
Sa dea relațiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii
si sănătății 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.

Am luat la cunoștință și am primit un exemplar
______________________________________
(Nume și prenume în clar, semnătura salariatului)

