32. nu copiază pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice
ale instituţiei, cu excepţia situaţiilor în care această activitate se regăseşte în atribuţiile sale de serviciu sau
a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
33. nu transmite pe suport informatic şi niciun fel de suport date cu caracter personal către sisteme
informatice care nu se află sub controlul institutiei sau care sunt accesibile din afara institutiei, inclusiv
stick-uri USB, discuri rigide, căsuţe de e-mail sau 'orice alt mijloc tehnic;
34. răspunde de păstrarea bunurilor şi valorilor, aparţinând instituţiei, primite în folosinţă sau
administrare;
Atribuţii pe linie de sănătate şi securitate în muncă:
35. respectarea şi îndeplinirea întocmai a reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
36. participarea la instruirile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform planificării;
37. cunoaşterea şi executarea activităţilor specifice de către persoanele nominalizate privind: acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea personalului şi bunurilor, stabilirea legăturii cu serviciile
specializate de intervenţie, întreruperea funcţionării echipamentelor de muncă şi instalaţiilor în caz de
pericol, participarea la instruirea privind acordarea primului ajutor, folosirea mijloacelor de stingere a
incendiilor şi punerea în aplicare a planului de evacuare;
38. îşi însuşeşte şi aplică măsurile prevăzute în Planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi
Planul de evacuare, în special cele referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuare; participă la exerciţiile practice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuare;
39. se prezintă la controlul medical de medicina muncii la data programată conform planificării;
Atribuţii pe linie de apărare împotriva incendiilor:
40. respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor;
41. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
42. să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol
iminent de incendiu;
43. să participe la instruirile în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile practice
de stingere a incendiilor;
Atribuţii privind protecţia mediului:
44. reduce impactul negativ asupra mediului prin activităţile pe care le realizează, asigură un consum
redus şi previne risipa de materiale, resurse naturale şi energie;
45. să prevină apariţia incidentelor/accidentelor şi să intervină în situaţii de urgenţă pentru limitarea şi
remedierea efectelor asupra mediului;
Atribuţii privind arhivarea documentelor :
46. însuşirea şi respectarea prevederilor Legii nr.16/1996 a arhivelor naţionale, republicată;
47. are obligaţia păstrării documentelor create, constituirea şi organizarea arhivei proprii, conform Legii
nr.16/1996 a arhivelor naţionale, republicată, şi a procedurilor interne.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: Consilier
2. Clasa : I
3. Gradul profesional9: principal
4. Vechimea în specialitatea necesară: minim 5
ani
Sfera relaţională a titularului postului:

1. 1 Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de Şef serviciu, Directorul Executiv Adjunct, Directorul Executiv;
- superior pentru b) Relaţii funcţionale: cu personalul din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Fonduri Europene, cu direcţiile şi
serviciile din P.M.C.
c) Relaţii de control: d) Relaţii de reprezentare: în limitele stabilite de şeful ierarhic superior
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