
 

 

 

 
 

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

Aprobat în ședința Consiliului de administrație      Avizat, 
din data de 04.09.2018        Administrator patrimoniu 

Director,                          Ec. Daniela Pleșca 
Prof. Silvia Pârâu 

 
FISA  POSTULUI  NR.  

 
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. 
 
DENUMIREA POSTULUI  : ÎNGRIJITOR / MUNCITOR NECALIFICAT 
NIVELUL POSTULUI : executie 

 
Numele   prenumele: _______________ 
Compartimentul: nedidactic 

Cerinţe :a) studii: ciclul inferior al liceului / medii 
              b) studii specifice postului : curs de igienă 
              c)vechime minim 2 ani 
Relaţii :  a) de subordonare: director / director-adjunct; administrator 
               b)de colaborare cu : personalul angajat al instituţiei, elevii unităţii 
 
                Doamna(ul) _______________, posesoar a contractului  individual de muncă , înregistrat sub numărul 

___________ în registrul general de evidenţă  a salariaţilor, negociază în condiţiile   art. 17  din  Codul muncii, 

următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole : 
 
l. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100%  norma de baza corespunzatoare unei parti de 100%  din salariul 

de baza, stabilite la data de _______: 
 
a)Gestioneaza bunurile: 

-preia materialele pentru curatenie; 
b)Efectueaza lucrari de ingrijire a sectorului: 

-stergerea prafului,maturat ,spalat (zilnic); 
-spalatul usilor,geamurilor,chiuvetelor,faiantei,gresiei,mozaicurilor; 
-pastrarea instalatiilor sanitare in conditii normale de functionare; 
-curatenia salilor de clasa (zilnic); 
-controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul din sălile de clasă, cancelarie si semnaleaza defectiunile constatate 
administratorului/ muncitorilor de intretinere. De asemenea anunță imediat și defecțiunile constatate la instalația sanitară 
și de încîlzire. 
 
Programul zilnic :  SECTOR SCOALA: 

 
A.schimbul 1,  program zilnic,luni-vineri 06.00-14.00, pauză de mază 11,10-11,40 
 
- SPĂLAREA GRUPURILOR SANITARE, HOLURILOR ȘI CASA SCĂRII A ELEVILOR OBLIGATORIU DUPĂ PAUZA 
MARE DE DIMINEAȚĂ (ora 10,20); ÎNTRE SCHIMBURI (ora 12,00-13) / ORI DE CÂTE ORI ESTE NEVOIE; 

-cupleaza si decupleaza iluminatul pe anumite tronsoane (sali clasa,holuri); 
-verifica iluminatul exterior şi cuplează şi decuplează dacă situaţia impune acest lucru; 
-verifica securitatea salilor de clasa si a ferestrelor; 
-asigura accesul in unitate al elevilor,profesorilor si personalului auxiliar; 
-asigura curatenia zilnica a birourilor si grupurilor sanitare prin colectarea deseurilor existente in cosuri,spalarea si 
dezinfectarea wc-urilor dupa pauza mare; 
-inchide si deschide cu cheia,dupa si inaintea fiecarei pauze usa de acces a elevilor; 
-dimineata si dupa pauza mare aduna in jurul cladirii hirtiile si alte deseuri existente,iar dupa caz goleste cosurile de 
gunoi din curte;(iarna matura zapada la intrarile in cladire); 
-zilnic, mătură aleile, trotuarele, trepte scări din jurul clădirii şi adună hârtii şi alte deşeuri 
existente din parcul unităţii, inclusiv se îngrijeşte de curăţenia traseul şcoală- sala de sport; 
- din 2 in 2 zile face curatenie generala prin: stergerea pervazurilor si mobilierului din birouri (directori, secretariat, 
contabilitate) si cabinete (CEAC,Consilier educative, Cabinet psihologic, lb moderne, geografie, jurnalis, metodic), 
bibliotecă, laboratoare biologie, chimie, fizică – inclusive anexe, informatică; 
- se ocupa de curatarea florilor si udarea acestora; 
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B.schimbul 2, program zilnic 13.00-21.00, pauză de masă 17,10-17,40 
 

-curatenia in salile de clasa, în laboratoarele în care s-au desfăşurat ore,cancelarie, holuri, grupuri 
sanitare, casa scarii (ambele), astfel: maturarea tuturor incaperilor si spatiilor,curatarea si dezinfectarea vaselor-
wc,chiuvete si oglinzi,baterii sanitare din grupurile sanitare; spalarea pavimentului din grupurile sanitare, holuri si casa 
scarii (ambele); OBLIGATORIU ȘI DUPĂ PAUZA DE LA ORA 16,20; 

LA FINALUL PROGRAMULUI ZILNIC AVEȚI  DATORIA SĂ DESCĂRCAȚI COȘURILE DE GUNOI DIN 
SĂLILE DE CLASĂ ȘI SĂ LE SPĂLAȚI CU DETERGENT ȘI APĂ CALDĂ PENTRU EVITAREA ÎNMULȚIRII 
MUȘTELOR ȘI PREVENIREA APARIȚIEI ALTOR BOLI CONTAGIOASE. 

-dupa colectarea deseurilor se face transportarea lor la containerul din curtea scolii; 
-asigura securitatea cataloagelor existente in cancelarie; 
-verifica securitatea salilor de clasa (usi, ferestre),inainte de terminarea programului de lucru; 
-verifică iluminatul exterior şi cuplează/decuplează, dacă situaţia impune; 
-in zilele cand sunt sedinte cu parintii sau alte activitati in incinta scolii, asigura accesul in unitate si supravegheaza pana 
la incheierea acestora; 
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: 

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; 
-ajută la curățarea spațiilor verzi din incinta liceului, parc liceu, vara prin strîngerea și depozitarea ierbii, iar toamna 
frunzele ; 
-sa semneze condica zilnic, să fie punctual și să respecte cu strictețe programul orar al instituției. 

În funcție de nevoiile unității pot fi  stabilite prin decizii interne și alte sarcini corespunzătoare pregătirii 
profesionale. 
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 
scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor  Codului 
Muncii, ROI. 

Salariat, 
 

Am primit un exemplar, 
 

Data_____________, __________________  


