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FIȘA POSTULUI 
 

 1.NUMELE ȘI PRENUMELE: 
 
 2.DENUMIREA POSTULUI: PROGRAMATOR / TEHNICIAN ECHIPAMENTE 
DE CALCUL ȘI REȚELE 
 
 3.NIVELUL POSTULUI: execuție 
 
 4.SCOPUL POSTULUI: asigurarea funcționării în bune condiții a rețelelor de 
calculatoare și extinderea serviciilor și a infrastructurii IT 
 
 5.COMPARTIMENTUL: SERVICIUL TEHNIC 
 
 6.CERINȚELE POSTULUI: 
  
 STUDII: Minim liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat 
 
 PREGĂTIRE DE SPECIALITATE: - 
   
 VECHIME / EXPERIENȚĂ: fără experiență 
 
 CUNOȘTINTE DE OPERARE / PROGRAME CALCULATOR: 

- Operare browser Internet și MS Office / Open Office; 
- Instalare, configurare și operare Windows; 
- Administrare rețele de calculatoare și baze de date (MySQL, PostgreSQL, 

SQL Server). 
 
 LIMBI STRĂINE: engleza 
 
 ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE OCUPĂRII POSTULUI: 
 - Capacitate de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții; 
 - Capacitate de adaptare și implementare; 
 - Capacitate de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 
 - Abilități de comunicare și de consiliere și/sau îndrumare a colegilor; 
 - Spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 
 - Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice; 
 - Conformarea la regulile de disciplină / normele de etică la locul de muncă. 
 
 COMPETENȚE MANAGERIALE: 



 - Creativitate; 
 - Focalizare pe rezultate; 
 - Căutarea și colectarea informațiilor; 
 - Învățare. 
 
 ALE CERINȚE: 
 
 Capacitatea de: 
  
 - adaptare la oameni și situații noi; 
 - a înțelege și respecta codurile și valorile morale; 
 
 7. RELATII: 
 
 IERARHICE: 
 - subordonat fata de: șef Serviciu Tehnic 
 - are în subordine: - 
 
 FUNCTIONALE: cu șeful ierarhic superior și cu toate compartimentele 
 
 COLABORARE (internă / externă): cu ceilalți angajații ai societății 
 
 REPREZENTARE: numai cu delegație din partea conducătorului unității 
 Sfera relațională externă: 
 a) cu autorități și instituții publice: - 
 b) cu organizații internaționale: - 
 c) cu alte entități: furnizori, clienți, parteneri în diferite proiecte. 
      
 8. ATRIBUȚII, OBLIGAȚII ȘI RESPOSABILITĂȚI 
 
 ATRIBUȚII SPECIFICE FUNCȚIEI /POSTULUI: 
 - Asigură funcționarea rețelei de calculatoare și echipamentelor de conectare și 
de comunicații, interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală de internet; 

- Identifică și remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele 
de rețea; 
 - Administrează infrastructura de rețea; 
 - Pune în practică strategia de securitate a rețelei; 

- Acordă asistență tehnică utilizatorilor rețelei informatice în ceea ce 
privește accesul la resurse și utilizarea programelor folosite în cadrul societății; 

- Asigură buna funcționare a programelor instalate / din gestiune, prin 
respectarea procedurilor, menținerea configurației software; 
 - Instalează softuri și echipamente periferice și de rețea; 
 - Automatizează acțiuni prin scrierea de formule de calcul și programarea de 
module software folosind limbaje scriptice (CMD, PowerShell, Python); 
 - Definește și interoghează baze de date conform necesităților folosind limbajul 
SQL; 
 - Elaborează module de cod în limbaje de programare (HTML, CSS, JavaScript, 
PHP); 
 - Oferă asistență utilizatorilor pentru folosirea aplicațiilor software dezvoltate în 
cadrul societății; 

- Rezolvă problemele legate de software și configurația acestuia (sisteme 
de operare, antiviruși, aplicații proprii și terță parte); 

- Rezolvă problemele legate de hardware (calculatoare, echipamente 
periferice) prin înlocuirea de componente sau echipamente; 
 - În cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate, se ocupa de 
rezolvarea problemelor luând legătura și cooperând cu firmele prestatoare de servicii; 



 - Participă la elaborarea politicilor IT, elaborează proceduri IT, acordă 
consultanță în domeniu; 
 - Execută alte activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate 
de persoanele care au acest drept. 
 
 CLAUZE S.S.M.. P.S.I. ȘI PROTECȚIE CIVILĂ, S.C.I.M., SISTEMUL DE 
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI MEDIULUI 
    (1)  Salariatul are obligaţia de a cunoaşte şi a respecta cu stricteţe prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă ( H.G. nr. 1425/2006), a legislaţiei 
conexe, precum şi a instrucţiunilor proprii securitate şi sănătate în muncă aferente 
postului ocupat. De asemenea, este obligat să cunoască şi să aplice prevederile 
Ordinului nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul 
protecţiei civile, prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi 
ale O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 (republicată) privind protecţia civilă şi a legislaţiei 
conexe în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi a instrucţiunilor proprii elaborate 
de unitate. 
    (2) Salariatul îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună 
la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte 
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 
muncă. 
    (3) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, din legea 
319/2006, lucrătorii au următoarele obligaţii: 
    a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, 
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 
    b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, 
să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
    c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, 
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste 
dispozitive; 
    d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 
    e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 
accidentele suferite de propria persoană; 
    f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este 
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către 
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor; 
    g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul 
său de activitate; 
    h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 
    i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
    (4) Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 
    a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la 
cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul instituţiei; 
    b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducătorul 
instituţiei; 



    c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 
    d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice 
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de 
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele 
şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 
    e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducere, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea 
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
    f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul 
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 
    g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are 
cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor. 
(5) Șefii de compartimente vor efectua periodic instruirea salariaţilor sub aspectul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi al situaţiilor de urgenţă, conform domeniului 
de activitate al fiecărui salariat din subordine. Periodicitatea efectuării instructajului 
pentru fiecare domeniu de activitate a fost stabilită prin Decizia nr. 98/20.08.2008 a 
Directorului General al S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi. 
Salariatul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare privind protectia 
mediului, dintre care: 
1. O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. O.U.G. nr. 68/2007,privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului asupra mediului; 
3. Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul  acvatic a apelor uzate, completată şi modificată de H.G. 
352/2005; 

5. H.G. nr. 100/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă 
utilizate pentru potabilizare; 

6. Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor; 
7. H.G. nr. 856/2002 -Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor; 
8. Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje; 
9. Legii nr.132/30.06.2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 
10. H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate; 
11. H.G. nr. 1132/2008, privind regimul bateriilor şi acumulatorilor; 
12. H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase 

pe teritoriul României; 
13. Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător; 
14. Alte reglementari legale in vigoare in domeniul apei, mediului si sanatatii 

publice.  
De asemenea, salariatul are obligatia sa respecte masuri de protectia mediului, 
conform SCIM: 
- să respecte standardele de emisie/deversări şi de calitate a apelor de suprafaţă, 

prevederile din acordul de mediu şi din autorizaţia de mediu/ autorizatia de 
gospodarire a apelor/ autorizatia sanitara, şi să pună la dispoziţia laboratoarelor 
autorizate, in termenele stabilite, probele de apă pentru analiză;  

- să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, 
deşeuri de orice fel;  

- să asigure echipament special de colectare a deşeurilor menajere şi deşeuri de 
orice fel şi să asigure transportarea acestora către locurile de depozitare; 

- să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje, obiecte, produse, ambalaje 
sau materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă;  



- să nu deverseze în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, substanţe 
petroliere, chimice, substanţe prioritare/prioritar periculoase;  

- să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a 
migrării faunei acvatice şi de ameliorare a calităţii apei, prevăzute în autorizaţia 
de mediu;  

- să amenajeze zona de interventie cu instalaţii specifice necesare pentru  
prevenirea  şi înlăturarea consecinţelor cu deşeuri de orice natură provenite din 
executia lucrarilor respective, şi să constituie echipe de intervenţie în caz de 
poluare accidentala apelor, solului sau aerului; 

- să nu evacueze ape uzate direct în apele naturale şi să nu arunce nici un fel de 
deşeuri; 

- să respecte cerintele de protectia mediului prevazute in procedurile 
operationale si instructiunile de lucru specifice domeniului si lucrarilor care 
urmeaza a fi executate, aprobate de catre conducerea societatii;    

- să asigure mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime 
admisibile  prevăzute în legislatia in vigoare; 

- să limiteze poluarea  apei şi mentinerea  functiilor ecologice a apelor curgatoare; 
- să limiteze poluarea  solului; 
- să susţina colectărea selectiva a deşeurilor si creşterea gradului de recuperare 

şi  reciclare a deşeurilor; 
- să asigure mentinerea  desfasurarii in conditii normale a  activitatilor in zonele 

in  care sunt așezari umane, cu diminuarea disconfortului locuitorilor; 
- să respecte cerintele prevazute in documentatia Sistemului de Management al 

Calitatii si Mediului; 
- să urmărească creșterea calitatii serviciilor prin promovarea credibilității și 

încrederii în calitatea produselor/serviciilor oferite, urmarind creșterea 
satisfacției clienților. 

  
 OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PROTECȚIA ȘI CIRCULAȚIA  
DATELOR CU CARACTER PERSONAL, POTRIVIT G.D.P.R.  
 Conform Regulamentului UE nr.679 din 27 aprilie 2016, care a intrat în vigoare 
la data de 25.05.2018, salariații au următoarele obligații în domeniul prelucrării datelor  
cu caracter personal: 
 a) Sa cunoască și să aplice prevederile legislației, în vigoare, din domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal, precum și procedurile interne în materie; 
 b) Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribuțiilor de serviciu și să acorde sprijin responsabilului cu protecția datelor cu 
caracter personal pentru realizarea activităților specifice ale acestuia; 
 c) Să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a 
parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt 
gestionate date cu caracter personal; 
 d) Să respecte măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de 
operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri interne. 
 
 OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT 
AL CALITĂȚII ȘI MEDIULUI 
 Să respecte politica de calitate și mediu stabilite prin documentele specifice 
aprobate la nivel de societate. 
 
 9. LIMITE DE COMPETENȚĂ: 
 Limite de competență: Are dreptul să propună orice măsură care vizează 
domeniul IT. 
 Limita de reprezentare a societății : Nu are dreptul de a reprezenta societatea 
decât cu mandat din partea directorului general. 
 
 10. DELEGARE DE ATRIBUTII ȘI COMPETENȚE: 



 Delegarea de atribuții : 
 Atribuțiile, lucrările și sarcinile de serviciu cuprinse în prezenta fișă de post nu 
pot fi delegate unei alte persoane, decât cu aprobarea prealabilă a directorului general. 
 
 11. RESPONSABILITĂȚI: 
 Răspunde direct pentru îndeplinirea integrală, corectă și la timp a sarcinilor ce 
rezultă din fișa postului. 
 
 12. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE:  
 Evaluarea activității profesionale a salariatului presupune aprecierea obiectivă 
a activității salariaților, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și 
criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod 
efectiv de fiecare salariat. 
 - Evaluarea persoanelor din cadrul ECOAQUA SA Călărași se realizează 
conform schemei logice privind subordonarea angajaților față de șeful ierarhic 
superior. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului sunt:  
 - Cunoștințele profesionale actualizate la zi; 
 - Aplicarea corectă și eficientă a cunoștințelor; 
 - Organizarea eficientă a propriei activități; 
 - Rapiditatea în realizarea sarcinilor/productivitatea; 
 - Calitatea activității; calitatea sarcinilor realizate; 
 - Identificarea problemelor, punctelor slabe, confuziilor; 
 - Găsirea de noi soluții; 
 - Adaptarea și flexibilitatea în rezolvarea sarcinilor; 
 - Comunicarea; transmiterea informațiilor (oral și scris); 
 - Relațiile interpersonale (relațiile cu colegii, șefii, clienții); 
 - Eficiența colaborării; eficiența lucrului în echipă; 
 - Spirit critic-constructiv; exprimă și susține propriile opinii; 
 - Exigență; oferă și impune exigența în realizarea sarcinilor; 
 - Imparțialitate în luarea deciziilor, în dispute; corectitudine; 
 - Atitudine pozitivă, plin de energie, tonic; 
 - Implicarea în identificarea și rezolvarea problemelor; 
 
 13. PERSOANA CARE VA ÎNLOCUI: 
 Este înlocuit de ... 
 
 14. PERSOANA PE CARE O VA ÎNLOCUI: 
 Înlocuiește pe ... 
 
 
 ÎNTOCMIT,  
 
..................................................   AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 
 
       .............................................. 
 
       Data .................................. 
CONTRASEMNAT, 
 
.............................................. 
 
Data.............................. 


