
 

 

 

 

 
 

 
Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon/fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

1 

Aprobat în ședința Consiliului de administrație      Avizat, 

din data de 03.09.2019        Administrator patrimoniu 

Director,                          Ec. Daniela Pleșca 

         Camelia Ivanov 

FISA  POSTULUI  

In temeiul Legii nr.1/2011 şi art. 21 alin.(3) lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar, se incheie azi_____________, prezenta fisa individuala a postului. 

 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI: 

 

Denumirea Postului: Îngrijitor, Treapta I  

Nivelul Postului: Execuție 

Compartimentul: Nedidactic 

Cerinţe :a) studii: nivel gimnazial, absolvent ciclul inferior al liceului / medii / profesionale 

               b) studii specifice postului: curs de igienă; 

               c) vechime: minim 2 ani 

Competenţele postului:  

 Cunoaşte standardele şi legislaţia în domeniul de activitate şi în domeniul protecţiei copilului; 

 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; 

 Rezistenţă fizică  şi psihică ; 

 

Relaţiile: 

a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat faţă de  director/ director- adjunct, 

activitate supervizată de către administrator;  

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală): colaborează cu întreg personalul instituţiei; Reprezentare 

(colaborare, consultanţă): - nu este cazul -  

 

Descrierea postului: 

1. Scopul general al postului: 

Asigurarea curăţeniei şi igienizării  lenjeriei şi a echipamentelor/materialelor lavabile din instituţie.   

2. Obiectivele postului: 

 Curăţarea, spălarea, igienizarea, lenjeriei/echipamentelor/materialelor într-un timp optim, în 

 conformitate cu standardele de igienă, inclusiv pentru materialele / echipamentul lavabil  din cantina, 

școală, sală de sport 

3. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului: 

    

a. – spălătorie : 

 realizează norma săptămânală în condiţiile spălătoriei mecanice a cazarmamentului din dotarea internatului 

(spălat,uscat,călcat) şi a celui de la cantina şcolară; (feţe de mese, prosoape, echipament de protecție); 

perdele,echipament protecție laboratoare, prosoape, huse, alte materiale lavabile din școală și sală de sport; 

 asigură buna funcţionare a utilajelor din dotare; dulapurile în care se păstrează rufele curate şi separat a celor 

murdare; 

 păstrează în funcţiune fiarele de călcat, maşina de cusut etc; 

 întocmeşte referate de necesitate/reparare şi le depune la conducerea unităţii; 

 informează administratorul şcolii de eventualele nereguli; 

 nu foloseşte maşina de spălat /fiarele de călcat şi maşina de cusut, decât în stare bună de funcţionare; 

 are în gestiune maşina de cusut, maşinile  de spălat, fiarele de călcat, lenjeria de la internat; 

 se preocupă de afişarea la loc vizibil a regulilor de folosire a aparaturii din dotare; 

 respectă regulile de protecţie a muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 în timpul programului poartă echipament de protecţie adecvat; 

 acordară ajutorul solicitat de către  personalul de îngrijire atunci când este strict necesar; 

 participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu;  

 predă sectorul administratorului, în cazul plecării în concediu de odihnă sau al părăsirii locului de muncă din 

alte motive. 

 respectă programul de lucru stabilit de administrator; 

 are obligaţia de a-şi completa carnetul de sănătate periodic; Are o comportare civilizată în relaţiile cu 

salariaţii şi elevii unităţii; 
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b – îngrijitor –  

1) Respectă cu stricteţe programul de lucru fixat , nu părăseşte locul de muncă fără aprobare;  

2) La intrarea în serviciu , verifică starea bunurilor din sector după care aduce la cunoştinţă în scris 

administratorului, neregulile semnalate; 

3) Informează  conducerea liceului de existenţa unor neajunsuri semnalate  administratorului, asupra cărora nu 

s-au luat măsurile de înlăturare , specificând şi timpul când s-au semnalat ; 

4) Asigură curăţenia în camerele elevilor, grupurile sanitare, holurile şi spaţiile din incinta internatului; 

realizează dezinfecţia grupurilor sanitare ori de câte ori este nevoie ; 

5) Anunţă pedagogul de serviciu, administratorul sau conducerea liceului de prezenţa unor persoane ce pătrund 

în incinta internatului fără motive, nu înainte  însă de a încerca să le evacueze ; 

6) Anunţă imediat administratorul , pedagogul de serviciu sau conducerea liceului de eventualele distrugeri 

săvârşite de unii elevi în zona sectorului de activitate ; 

7) Adoptarea unei atitudini civilizate faţă de elevi, colegi de serviciu, profesori , alte persoane ;  

8) Preia pe listă de inventar bunurile din sector , răspunde de modul de folosire a materialelor de curăţenie 

primite; 

9) Răspunde de curăţenia din afara clădirii internatului inclusiv parcul din spatele internatului ; 

10) Are obligaţia de a-şi completa carnetul de sănătate periodic și de a efectua controlul medical anual; Are o 

comportare civilizată în relaţiile cu salariaţii şi elevii unităţii; 

4. Condiţiile de lucru ale postului : 

a) Programul de lucru: 8 ore/zi,  40 de ore pe săptămână; 

Poartă obligatoriu echipament de protecţie, conform normelor sanitare; 

Sunt interzise:  

 colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocol destinat 

cadrelor antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare (examene și evaluări naționale, 

examene de corigențe, diferențe, olimpiade, alte examene sau concursuri organizate la nivelul unității / 

municipiului/județului); 

 condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / didiactic / de cazare și a altor servicii de întreținere stabilite în 

fișa postului,  de primirea de foloase necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți  cât și de la personalul 

angajat; 

 folosirea traficului de influență în desfășurarea oricărui tip de activitate specifică postului; 

 

Alte atribuții: 

În funcție de nevoiile unității pot fi  stabilite prin decizii interne și alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale 

Salariatul este obligat să respecte: 

-regulile, normele şi procedurile stabilite prin acte normative şi/sau acte interne privind prevenirea şi protecţia în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea, evitarea, 

diminuarea efectelor şi managementul situaţiilor de urgenţă; 

-obligativitatea efectuării controlului medical anual; 

-prevederile din acte normative şi/sau acte interne privind respectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane, fiind 

interzise în mod explicit orice fel de acte, decizii, acţiuni, afirmaţii etc. care pot să conducă la discriminare şi/sau 

hărţuire de orice natură – atât în relaţiile stabilite cu ceilalţi salariaţi, cât şi în relaţiile stabilite cu elevii; 

-disciplina muncii și prevederile stabilite de Codul de etică al instituției, prevederile Regulamentului intern, 

contractului colectiv de munca și contractul individual de muncă; 

-să fie fidel angajatorului in executarea atributiilor de serviciu; 

-sa semneze condica zilnic, să fie punctual și să respecte cu strictețe programul orar al instituției. 

 

Evaluarea competenţei profesionale se face în baza Fișei cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii 

calificativului anual,  aprobată prin OMECTS 3860/10.03.2011 

 

În conformitate cu prevederile Legii 272  2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, a Regulamentului Uniunii Europene 2679 / 2016 aplicabil în România din data de 25 mai 2018, aveți 

obligația să respectați întocmai obligațiile ce vă revin cu privire la evidența, manipularea, păstrarea informațiilor, 

datelor, documentelor confidențiale la care aveți acces, inclusiv după încetarea activităților ce presupun accesul la 

aceste informații, să răspundeți de protecția datelor cu caracter personal prelucrate în mod nemijlocit, voluntar și 

involuntar în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Răspunderea disciplinară: 

 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în  mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor Codului muncii 

 

Am primit un exemplar, Salariat, 

Data ___________, semnătura __________________ 


