
    
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TELEORMAN 

 

Fisa Postului Sef birou administrativ Maintenanta 

Secţiunea A:  Elemente de identificare a postului : 
 

Denumirea angajatorului DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  A JUDETULUI 
TELEORMAN  

Funcţia SEF BIROU  ADMINISTRATIV  MAINTENANTA 
Se subordonează  DIRECTOR executiv ADJUNCT ECONOMIC 
Cerințe privind ocuparea 
postului 

Pregatirea de specialitate – studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma,  respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta in domeniul stiinte ingineresti;   
– 2 ani vechime in specialitatea studiilor  

Are relaţii directe cu : toate compartimentele funcționale DSP 
Nivelul Studiilor Superioare  
Nivelul postului Conducere 

 
Secţiunea B  Descrierea postului 
 

1. Scopul postului 
 

Coordonarea şi administrarea activităţii de achiziţii la nivelul biroului administrativ maintenanta  
 

2. Obiectivele postului 
  
- Coordonarea activităților de suport logistic la nivelul DSP Teleorman  
- Coordonarea procesului investițional la nivelul DSP Teleorman  

 
3. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile postului 
 

- Coordoneaza  organizarea activitatii de transport, achiziționarea autovehiculelor, înscrierea 
acestora la organele de poliție, efectuarea rodajului și răspunde de controlul zilnic, reviziile 
tehnice, reparațiile curente și capitale de autovehicule din parcul auto; 

- răspunde de elaborarea de către unități a documentației tehnice pentru investiții, în 
colaborare cu Compartimentul de achiziții publice și cu respectarea reglementărilor legale; 

- stabilește necesarul de aparatură de înaltă performanță pentru unitățile din subordine și îl 
înaintează Compartimentului de achiziții publice; 

- analizează și propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate; 

- Coorodoneaza , verifică și urmărește aprovizionarea direcției cu materiale consumabile; 

- Coorodneaza contractarea tuturor utilităților necesare derulării activității direcției; 

- întocmește dosarele de obiectiv ale clădirilor direcției; 

- verifică și urmărește modul de aprovizionare a unităților din subordine cu medicamente, 
materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcționării acestora; 

-  realizează inventarul tuturor bunurilor care aparțin direcției de sănătate publică și ține 
evidența exactă a acestora 

 



    
 
 

Condiţiile de muncă 
- Programul de lucru: 8 ore/zi 
 
Condiţiile materiale şi ambientale:   

 
4. Limite de competenta 

      Ia decizii in sfera de responsabilitate  
     5. Sfera relationala: 
      Intern: 

a) relatii ierarhice:  
- subordonat fata de   directorul executiv adjunct economic 
- superior fata de salariatii din cadrul biroului AM  

b) relatii functionale   cu toate compartimentele directiei 
c )  relatii de control nu este cazul 
d )  relatii de reprezentare     in relatiile cu tertii 



    
 


