
 

ATRIBUȚIILE POSTULUI 

 

1. Urmărește urmatoarele activități de pe domeniul public în ceea ce privesc spaţiile 

verzi aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București : 

- salubrizare și întreţinere spatii verzi amenajate/neamenajate; 

- plantări arbori, arbuști și flori; 

- transplantări, toaletări, defrişări ale arborilor aflați pe domeniul public sau prival 

al Sectorului 5 al Municipiului București; 

- dotarea şi întreţinerea  mobilierului urban. 

2. Stabileste împreună cu prestatorul de servicii necesarul de materal dendrologic 

(gazon, flori, pomi, etc) cât și necesarul de mobilier urban (bănci, coșuri, gărdulete 

metalice), și le propune spre aprobarea Primarului Sectorului 5. 

3. Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 strategia și 

programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat al 

Sectorului 5 inclusiv programul prestațiilor de servicii privind amenajările și 

întreținerea spațiilor verzi; 

4. Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul de 

activități pe domeniul public privind spațiile verzi. 

5. Solicită instituțiilor abilitate avizele necesare în vederea toaletării/ defrisării arborilor. 

6. În baza contractelor în vigoare privind prestarea, întocmeste notele de comandă și 

monitorizează  

lucrările privind întreținerea spațiilor verzi, a mobilierului urban, și activitatea de 

toaletare/defrișare a arborilor.  

7. Monitorizează graficul de prestare a serviciilor delegate precum și calitatea acestora. 

În vederea asigurării funcționării corecte a echipamentelor din spațiile de joacă, în 

condiții de siguranță și Securitate. 

8. Planifică lucrările de reparații și întreținere, propune amenajarea de noi spații de 

joacă, utilaje de agrement și asigură consultanță în întocmirea documentației necesare 

investițiilor noi. 

9. Controlează și verifică zilnic prestațiile efectuate de către prestator, privind 

intreținerea spațiilor verzi și a mobilierului urban, consemnează în scris rezultatul 

controlului, împreună cu reprezentanții prestatorului, prin fișe de monitorizare sau 

procese verbale de recepție. 



10. Verifică rapoarte saptamânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, 

rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii 

pentru a fi semnate, iar dupa semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite 

facturile prestațiilor. 

11. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Sectorului 5, cu instituțiile publice 

de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe 

specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din 

Sectorul 5. 

12. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor 

și a   proiectelor de hotărâri, când este cazul. 

13. Urmărește asigurarea dotării parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, 

toalete publice, canalizare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloacele 

adecvate de colectare a gunoiului. 

14. Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 5 al Municipiului București (împreună 

cu celelalte servicii de control (DGPLS5, Jandarmerie, Garda de Mediu, etc). 

15. Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, persoanelor fizice/juridice, asociațiilor 

de proprietari, în limita competențelor. 

16. Are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor 

de interes public. 

17. Are obligaţia respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii. 

18. Să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a cestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

19. Să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le 

prelucrează sau la care au acces în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv prin 

anonimizare și/sau pseudonimizare. 

20. Să respecte politicile și procedurile/instrucțiunile cu character general-instituțional sau 

specific compartimentului, tehnice, organizaționale (inclusive 

procedurile/instrucțiunile de lucru privind securitatea informatică) aprobate de 

conducerea instituției.  



21. Să nu divulge persoanelor neautorizate parolele de acces în sistemele informatice ale 

instituției pe care le utilizează. 

22. Să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în 

sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se 

regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul 

ierarhic.  

23. Să interzică și să împiedice accesul persoanelor neautorizate la canalele de accesare a 

datelor personale disponibile pe computerele instituției cu ajutorul căruia își 

desfășoară activitatea.  

24. Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic, la care are acces în 

virtutea atribuțiilor sale, cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea 

suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în 

procedurile/instrucțiunile de lucru sau dispozițiile șefilor ierarhici.  

25. Să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care au acces, cu excepția 

situațiilor prevăzute de lege sau în care comunicarea datelor cu caracter personal se 

regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul 

ierarhic.  

26. Să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de support date cu caracter 

personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care 

sunt accesibile în afara acesteia, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe 

de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu excepția situațiilor 

în care există obligația legală de a transmite aceste date.  

27. Să respecte regulile de utilizare a e-mailului (poștei electronice) în scopul prevenirii 

incidentelor de securitate, precum și transmiterea neautorizată a datelor cu caracter 

personal.  

28. Să respecte drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016.  

29. Să comunice responsabilului cu protecția datelor schimbările  care necesită 

actualizarea evidenței activităților de prelucrare a datelor, precum și cele apărute în 

fluxul de activitate, acestea putând necesita noi analize de risc asupra prelucrării 

datelor cu caracter personal. 

30. Să prelucreze datele obținute prin activitatea specifică numai în scopurile permise de 

lege, cu atenție sporită pentru condițiile suplimentare de securitate necesare în 

prelucrarea de date sensibile, referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile 

politice, religioase, apartenența sindicală, starea de sănătate etc.  



31. Se asigură că datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, 

explicite și legitime.  

32. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de 

serviciu.  

33. Să informeze imediat conducerea instituției despre împrejurările care pot conduce la o 

diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situațiile în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință. 

34. Să informeze imediat Responsabilul cu protecția datelor (DPO) și/sau responsabilul 

de securitate informaticăcu privire la orice incident sau eveniment care afectează 

confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal sau care 

poate produce prejudicii instituției. 

35. Execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituției în conformitate cu 

prevederile legale. 

 


