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SARCINILE, ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA POSTULUI DE MUNCITOR 

CALIFICAT I - FOCHIST  

 

 

 

I. Atribuții și responsabilitate: 

 

1. Să cunoască foarte bine cazanul/cazanele și toate instalațiile din sala de cazane și 

deservirea corectă (pornire, exploatare, modul de funcționare, oprire), măsurile ce 

trebuie luate în caz de avarii sau incendii, urmărind continuu funcționarea 

echipamentelor la parametrii normali; 

2. Să cunoască foarte bine rostul, rolul și semnificația fiecărui robinet, aparat, instalație din 

centrala termică, când și cum se pun și se opresc din funcțiune, precum și manevrele pe 

care trebuie să le facă; 

3. Răspunde de punerea și scoaterea din funcțiune a centralelor termice, a instalațiilor, a 

echipamentelor aflate în deservire, cât și de curațenia la locul de muncă; 

4. Răspunde de deteriorarea/defectarea din neglijență a echipamentelor aflate în 

exploatare; 

5. Răspunde de părăsirea locului de muncă fără aprobarea șefului direct/înlocuitor, precum 

și de nepredarea serviciului persoanei care-l schimbă în tură; 

6. Execută operația de purjare a vasului de acumulare, a cazanului; 

7. Răspunde cu strictețe pentru aplicarea normelor ISCIR, pentru exploatarea centralelor 

termice precum și a instalațiilor în deservire, pentru care a fost instruit și autorizat; 

8. Notează în registrul de tură, activitatea zilnică, parametrii și eventualele probleme 

constatate;                                                                                                                                                                                                                                                       

9. Cunoaște respectă și aplică normele de prevenire-stingere a incendiilor și normelor de 

sănătate și securitate  în muncă corespunzatoare locului unde își desfășoară activitatea. 

10. Ia decizii în limitele libertății decizionale, atunci când situația o impune, conform 

sarcinilor postului. 

11. Cunoaşte normele P.S.I. şi N.T.S.M. generale si specifice locului de muncă; 

12. Reglează instalaţia termică astfel încât să se asigure buna încălzire a tuturor spațiilor la 

temperaturile admise legal;  
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13. Urmărește în permanență, dacă apar pierderi de combustibil (gaz) sau de agent termic în 

timpul funcţionării centralei;  

14. Asigurară aerisirea şi curăţenia în interiorul centralei termice;  

15. Asigură predarea schimbului şi a instalaţiilor în bună stare de funcţionare;  

16. Întreține ordinea (inclusiv pe coridoare, scări, curte interioară) și menține curățenia la 

locul de muncă ;  

 

II. Sarcini : 

 

1. Verificarea zilnică, înainte de pornirea centralelor a parametrii de bază a presiunii apei;  

2. Verificarea zilnică, înainte de pornirea centralei a cantităţii de combustibil existent;  

3. Efectuarea operaţiilor de verificare a centralei coordonate cu funcţionarea corectă a acestora;  

4. Verificarea corectitudii parametrilor de funcţionare a centralei, verificarea și supravegherea 

funcționării instalațiilor anexe, pregătirea punctului termic pentru reviziile tehnice periodice.  

5. Verificarea zilnică a gradului de etanşare a garniturilor din traseul de conducte a centralelor, 

anunţărea şefului ierarhic despre eventualele defecţiuni şi participarea la înlăturarea acestora;  

6. Solicitarea operaţiilor de service la centrală, atunci când apare o defecţiune, analiza defectiunile 

apărute si adoptarea măsurilor de urgentă, remedierea acestora;  

7. Utilizarea în mod rațional a materiilor prime, materialelor de întreținere, a energiei electrice, a 

apei reci și a apei calde;  

8. Participarea la instructajul general și periodic și susținerea testelor de verificare a cunoștințelor, 

prevăzute de lege. 

 

 

 

 


