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F  I  Ş  A     P  O  S  T  U  L  U I 

 

 

   1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POSTUL   

 1.1 Denumirea postului: Șef Serviciu Tehnic   

 1.2 Nivelul postului: Conducere   

 1.3 Scopul general al postului: Conducerea Compartimentului Tehnic din cadrul 
Aparatului Tehnic al Asociației  

 

  

   2. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI    

 2.1 Studii de specialitate: Studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau diplomă de licență și master după aplicarea sistemului Bologna(ciclui I și ciclul 
II), în domeniul științelor inginerești, încadrată  conform ’’Fișei opțiunilor privind 
specializarea postului SST’’ 

 

  

 2.2 Perfecţionări (specializări):  Masterat în domeniul tehnic – constituie avantaj   

 2.2 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office, Internet 
Explorer, Autocad 

  

 2.3 Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Limba engleză/nivel mediu-
constituie avantaj 

  

 2.4  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- Capacitate de sinteză; 
- Rezistenţă la efort intelectual prelungit; 
- Abilitate decizională rapidă şi eficientă; 
 - Capacităţi organizaţionale; 
- Aptitudini intelectuale: gândire tehnică, gândire logică, flexibilitate mentală; 
- Atenţie concentrată şi distributivă; 
- Spirit de echipă; 
- Abilităţi de comunicare; 
- Capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a-l  înţelege; 
- Abilităţi de a utiliza echipamentul de birou (telefon, fax, imprimantă, scaner, copiator); 
- Conformarea la regulile de disciplină/normele de etică la locul de muncă. 
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 2.5 Cerinţe specifice: 
 
Vechime în muncă, studii superioare de lungă durată – minim 5 ani 
Vechime în conducere – minim 3 ani 
 

 2.6 Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 
manageriale): 

    - abilitate decizională rapidă şi eficientă; 

    - capacitatea de a comunica clar şi eficient;  

    - capacitatea de a motiva şi convinge personalul din subordine; 

    - capabilitatea de a-i face pe subordonaţi să se identifice cu valorile ADI; 
 

    -capacitatea de a valorifica potenţialul personalului din subordine; 
 

    -spirit de cooperare, flexibilitate în gândire; 
 

    -capacitatea de evaluare obiectivă a nevoilor individuale şi organizaţionale; 
 
medierea conflictelor.         

   3. ATRIBUȚII ALE POSTULUI    

       a) Activități curente 

    - Conduce activitatea generală a compartimentului tehnic; 
    - Elaborează puncte de vedere, note de fundamentare sau alte documente asimilate, 

din partea Compartimentului Tehnic, necesare pentru deciziile Directorului Executiv, 
Consiliului Director și hotărârile Adunării Generale a Asociaților   

    - Participă la elaborarea caietelor de sarcini si a documentațiilor de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, în condițiile legislației aplicabile; 

    - Participă la elaborarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al Asociației, 
pentru anul următor; 

    - Înlocuiește directorul executiv în lipsa acestuia. Are drept de semnatură pentru 
operațiunile bancare în lipsa directorului executiv. 

 
b) Strategia de dezvoltare: 

    - Coordonează elaborarea strategiei de dezvoltare,  
    - Participă la elaborarea documentațiilor privind creșterea progresivă a nivelului de 

acoperire a Serviciului; 
  
    - Facilitează obținerea de resurse financiare necesare implementării strategiei de 

dezvoltare 
    - Propune către directorul executiv emiterea de avize privind concordanța între
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proiectele de dezvoltare și strategia de dezvoltare a asociației. 
    - Are un rol principal în monitorizarea riscurilor ce pot afecta Serviciul conform Strategiei 

de Dezvoltare și propunerea de măsuri pentru îndepărtarea acestora, când este cazul. 
 

c) Proiectele de investiții aflate în derulare la UAT-uri: 

    - La solicitarea UAT-urilor, participă la coordonarea proiectelor și execuției lucrărilor 
tehnico-edilitare pentru realizarea acestora într-o concepție unitară și corelată cu 
programele de dezvoltare economico-sociale a localităților, de amenajare a teritoriului, 
urbanism si mediu; 

    - Păstrează, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter 
tehnico-economic privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public; 

    - Acordă sprijin Autorităților Locale și Operatorului în vederea obținerii resurselor 
financiare necesare implementării programelor de dezvoltare a Serviciului; 

    - Coordonează activitatea de consultare, informar a membrilor Asociației cu privire la 
proiectele de investiții. 

 
d) Pentru proiectele de investiții aflate în derulare la operator: 

    - Asigură consultarea UAT-urilor la întocmirea SF-urilor aferente proiectelor  
    - Prezintă directorului executiv rapoarte de monitorizare a activităților din cadrul 
proiectelor  
    - Intervine pentru a rezolva probleme apărute în implementarea proiectelor, care țin de 
asociați ; 
    - Conduce monitorizarea proiectelor de dezvoltare, din partea Asociației; 
    - Monitorizează asigurarea sumelor de cofinanțare 
 
          e) Contractul de Delegare: 

    - Asigură monitorizarea corespunzătoare a obligațiilor și responsabilităților asumate de 
operator; 

    - Asigură monitorizarea angajamentelor asumate de către delegatar față de operator; 
    - Participă la determinarea indicatorilor de performanță și eficiență și a nivelului 

acestora, indicatori care vor fi cuprinși în Contractul de delegare a gestiunii în vederea 
gestionării și administrării serviciului; 

    - Monitorizează buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului, precum și 
menținerea calității tehnice și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor și 
lucrărilor legate de Serviciu; 

    - Conduce activitatea de monitorizare a executării Contractului de delegare a serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare în aria de competența a Asociației. 

    - Participă la elaborarea caietului de sarcini în vederea încheierii Contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului. 

    - Răspunde de întocmirea anuală, cât mai riguroasă a Raportului General de
Monitorizare a Contractului de Delegare.  Pentru aspectele economice are în 
coordonare specialistul financiar pe monitorizare.  

    - Prezintă anual Raportul General de Monitorizare a Contractului de delegare 
directorului general.   
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     f) Reglementare serviciu: 

    - Propune graficul și calendarul activităților necesare elaborării și aprobării/avizării 
caietelor de sarcini și regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu 
indicarea tuturor pașilor și etapelor procedurale 

    - Coordonează elaborarea caietului de sarcini și regulamentului serviciului 
    - Coordonează elaborarea documentațiilor privind creșterea progresivă a nivelului de 

acoperire a Serviciului 
 

g) Politica tarifară: 

    - Participă la elaborarea politicii tarifare la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în 
Contractul de delegare; 

    - Fundamentează punct de vedere tehnic asupra propunerilor de stabilire, ajustare și 
modificare a prețurilor și tarifelor; 

 
h) Asigură aplicarea Procedurilor Operaționale ale Asociației ; 

i)  Control Operator: 

    - Verifică sesizările compartimentului tehnic privitoare la operarea infrastructurii și 
întocmește raport de constatare privind abateri grave, al aparatului tehnic al Asociației pe 
care il propune spre prezentare directorului executiv. 

j) Atribuie sarcini specifice experților din cadrul compartimentului tehnic pentru 
derularea proiectelor și programelor asumate de Asociație. 

k) Propune către Directorul Executiv, demararea procedurilor în vederea aplicării de 
sancțiuni disciplinare,pentru angajații din subordine, dacă este cazul. 

      l) Prezentele atribuții se completează cu cele detaliate în procedurile operaționale 
aplicabile, Regulamentul de Ordine Internă , Regulamentul de Organizare și Funcționare , 
Statutul Asociației. 

      m) Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de șefii ierarhici ai      
acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale asociației în limitele respectării 
temeiului legal. 

 

   4. ÎN RAPORT SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA:   

a) Este responsabil de implementarea normelor de securitate și sănătate în muncă, în 
acest sens va colabora cu persoana juridică specializată, contractată de Asociație . 

b) Propune Directorului Executiv, în vederea emiterii deciziilor privind protecția muncii, 
măsurile necesare în conformitate cu legislația.  

c) să ia act de obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătații în muncă prin
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completarea și semnarea fișelor individuale de sănătate și securitate în muncă, 

d) să își desfașoare activitatea astfel încât să nu se expună personal sau să nu îi expună 
pe alți salariați pericolelor de accidentare/îmbolnăvire profesională; 

e) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de sănătate și securitate în 
muncă. 

      f) să aplice deciziile directorului executiv privind sănătatea și securitatea în muncă. 
 

   5. SFERA RELAȚIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI:  

  

 5.1 Sfera relaţională internă: 

a ) RELATII IERARHICE:  
- subordonat faţă de:  Directorul Executiv; 
- are în subordine: Compartimentul tehnic ADI ( Spec. in inginerie – coordonator, Spec. 

in inginerie monitorizare zona Călărași, zona Urziceni, zona Oltenița, Responsabil 

proceduri operaționale; 

- are în coordonare: Spec. fin. Monit. Contract de delegare 

b ) RELAȚII FUNCȚIONALE:  

Toate structurile ADI; , 

c) RELAȚII DE CONTROL: 

 Compartimentele din subordine 

d) RELAȚII DE REPREZENTARE; 

Reprezintă ADI pe bază de mandat 

  

 5.2 Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: 
− UAT-urile membre ADI  
− Ministerul Fondurilor Europene; 
− Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice 
b) cu organizații internaționale: Comisia Europeană – DG Regio; 
c) cu alte entităti:  

− Cu firmele contractate în vederea asigurării de consultanță, realizării de 
studii, lucrări edilitare, furnizării de utilaje și echipamente, etc  

− cu Operatorul Regional 
− cu toţi deţinătorii/operatorii de reţele tehnico-edilitare şi toate  instituţiile 

eliberatoare de avize necesare realizării investiţiilor; 

  

 5.3 Limite de competenţă:  

Are dreptul să ia orice măsură care vizează domeniul propriu de activitate, în limitele 
stabilite de directorul executiv. 

  

 5.4 Delegarea de atribuţii:    
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Înlocuieste directorul executiv în lipsa acestuia. Are drept de semnătură pentru 
operațiunile bancare în lipsa directorului executiv. 

Director Executiv 

 Drăgulin Alin-Bogdan 

Semnătura: ……………………… 

Data întocmirii: …………………. 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 

Nume şi prenume:  

Semnătura: ……………………… 

Data: ………………… 

 


