
 
 
 
 
 
Nr……………/………………….. 
 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 

 

MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE   

 

                 În temeiul,  Legii educaţiei naţionale  nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare,  Codului muncii (Legea nr.53/2003), Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a unităților de învățământ preuniversitar , se încheie astăzi ..............................        

prezenta Fişă a postului : 

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE    

NUMELE ŞI PRENUMELE  : .............................................. 

POZIŢIA ÎN COR (numele): 913201 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: 

Ingrijitorul se ocupă în principal cu pregătirea şi efectuarea operaţiunilor de curăţare a 

institutiei de învăţământ, precum şi cu utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de lucru. 

COMPARTIMENTUL: Personal nedidactic  

NIVELUL POSTULUI: De execuţie 

CERINTE: 

a) Studii ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

b) Vechime …………………………………………  

RELAŢII DE MUNCĂ: 

a) Ierahice de  subordonare :  faţă de directorului unităţii, administratorului de 

patrimoniu şi coordonatorului de structură ; 

b) De colaborare : faţă de toate  compartimentele din unitate ;  

c) De reprezentare a unității de învățământ la activitățile la care participă ca delegat . 

 

 

 

ROMÂNIA  

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ “NICOLAE RUSSU” 

LOC. SITA BUZAULUI, NR. 228, JUD. COVASNA, 527155 
Tel./Fax  0267 373052, E-mail: scoalanrussu@yahoo.com 

Web: www.scoalanrussu.ro    Cod sirues: 460664 

 

http://www.scoalanrussu.ro/


 Domnul/doamna …………………………………………………………………posesor al 

contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor 

individuale de munca la nr………………..….., negociază în conditiile art:______ din contractul 

colectiv de muncă, următoarele atributii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole: 

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând …….…… norma de baza 

corespunzătoare unei părţi de ………….  din salariul de baza, stabilite la data de 

………………….... 

SARCINI DE SERVICIU 

1. Scopul general al postului  :  

 Executarea de operaținui și lucrări care vizează tâmplăria, mobilierul, 

instalația sanitară și instalația electrică, încălzirea centrală, în scopul 

funcționării acestora în condiții optime  ;  

 Asigurarea necesarului de căldură în unitate pe timpul răcoros;  

 Întreținerea edificiului școlii (interior, exterior) și repararea defecțiunilor . 

2. Condițiile de lucru ale postului :  

 Programul de lucru este de 8 ore pe zi, în mod fragmentat ,  40 de ore pe 

săptămână ; 

 Își desfășoară activitatea în interiorul și exterior unităților școlare ; 

În perioada de vară, când nu se face foc, programul este de la  0700 – 1500 iar în perioada 

de iarnă, când se face foc de la  0600 – 1400 . 

 Programul zilnic este de ...... ore pe zi respectiv .... de ore pe săptămână, sau poate 

fi modoficat, în funcție de specificul postului și atribuțiilor fiecărui îngrijitor . 

 În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și 

alte sarcini repartizate de conducerea unității de ănvățământ în condițiile legii.  

 În caz de calamități, avarii sau defecțiuni are obligația de a se prezenta la locul de 

muncă.  

 Este obligatoriu să fie prezent la deschiderea școlii pentru începerea programului 

școlar, precum și la terminarea cursurilor pentru închiderea căilor de acces în 

școală. 

 Supravegherea încălzirii centrale pentru prevenirea înghețului sâmbăta și 

duminica . 

Pentru restul perioadei , programul vafi stabilit la momentul oportun.  

 

Descrierea activităţilor zilnice/săptămânale în şcoală :  

 Igienizează spațiile de învățământ , holurile și grupurile sanitare prin  lucrări de 

întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei ; 



 Execută lucrări la instalația sanitară,instalația electrică,  tămplărie și alte activități 

gospodărești (uși, geamuri, mobilierul unității , etc.) lucrări ce fomează obiectul 

meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecția muncii și 

PSI;  

 Verificarea gardului de protecție , a porților și a sistemului de închidere și 

remedierea defecțiunilor ;  

 Verifică funcționalitatea mobilierului, ferestrelor, ușilor, dulapurilor,din întreaga 

unitate, verifică și repară scaune, bănci școlare, pedestaluri, etajare , etc.  

 Înlocuiește , repară , montează parchet, lambriu, placare de faianță sau gresie 

înlocuiește sticla spartă la ferestre;  

 Șlefuiește și lăcuiește uși , pupitre, catedre, ramele tablourilor existente în unitate;  

 Confecționează în limitele competenței mobilirer sau altecomenzi de âmplărie 

aprobate de conducerea școlii pentru folosința în unitate;  

 Se îngrijește și răspunde de corecta exploatare a mașinilor unelte, a sculelor și a 

instalațiilor cu care lucrează;  

 Răspunde de bunurile aflate în inventar ;  

 Raționalizează și economisește materialele cu care lucrează;  

 Ajută la achiziționarea materialelor specifice activității ; 

 Efectuează lucrări de întreținere și reparații interioare și exterioare la toate 

corpurile de clădiri; 

 Cooperează cu colegii muncitori calificați la lucrările complexe din unitate ;  

 Sesizează  coordonatorul de structură sau  directorul referitor la problemele 

apărute în domeniul de activitate/ zilnic ;  

 Îndeplineşte sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă/zilnic ; 

 Asigură paza în perimetrul unității școlare atunci când i se solicită;  

 Repararea mobilierului, a tâmplăriei,a robineților de la grupurile sanitare , acordă 

ajutor  personalului de îngrijire și cadrelor didactice (la montarea perdelelor, a 

jaluzelelor, pavazarea holului,  a broaștelor, balamalelor, clanțelor, etc. )  

 Obligaţia  de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de 

ebrietate, nici consumarea băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru ;  

 Pregăteşte  lemnele pentru perioada rece ( tăierea lemnelor şi  aşezarea lor ) ; 

 Folosirea corectă a instalaţiei termice, a centralei  termice, anunţarea din timp a 

oricărei nefuncţionalităţi la nivelul centralei termice şi menţinerea focului 

continuu în centrală pe timpul iernii ;  

 Amenajarea spaţiilor verzi, cosirea ierbii, tăierea crengilor,  plantarea  şi săparea 

straturilor de flori şi a oricăror plante verzi din curtea şcolii;  

 Respectă orele de program evitând întârzierile și plecările din timpul orelor de 

serviciu;  

 Manifestă grijă față de imaginea institutiei (ținută, comportament, disciplină 

organizatorică) ;  

 Se interzice venirea la lucru în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor 

alcoolice în unitate, precum și folosirea unui limbaj vulgar;  



 Primește și soluționează sarcinile trasate de conducerea instituției, pe linie 

ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are ;  

 Se îngrijește pe timp geros de funcționarea minimală a centralei termice de la Sc. 

Gim. ”Nicolae Russu” , în zilele în care nu sunt cursuri școlare, pentru evitarea 

înghețului instalației ;  

 Respectă normele P.S.I.; 

 Gestionarea situatiilor conflictuale; prevenirea/sesizarea oricaror forme de 

violenta, rele tratamente sau de exploatare, abandon sau neglijenta, asupra 

copiilor prescolari  sau elevi .   

  Respectarea ROFUIP și ROF ;  

  Aplicarea si respectarea normelor privind: -securitatea si sanatatea in munca a 

personalului si elevilor -situatii de urgenta inclusiv apararea impotriva incendiilor 

-transportul elevilor cu microbuzul scolar si educatia rutiera a elevilor -pastrarea 

si utilizarea corespunzatoarea bazei didactico-materialea scolii si gestionarea 

corespunzatoarea bunurilor incredintate de scoala . 

A. DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR POSTULUI  

1.  Privind relațiile interpersonale /comunicarea :   

 Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției și are 

o atitudine politicoasă;  

 Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile 

din domeniul său de activitate ;  

 Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;  

 Respectă principiile care stau la baza activității instituției și a regulilor 

deontologice ;  

2. Față de echipamentul din dotare :  

 Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în bună 

funcționalitae a echipamnetului din dotare ;  

 Răspunde de informarea imediață a directorului /contabilului/ coordonatorului 

de structură , privind orice defecțiune a echipamentului din dotare ;  

3. Privind securitatea și sănătatea muncii :  

 Își însușește și respectă prevederile legislațieie din domeniul securității ți sănătății 

în muncă;  

 Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și 

recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu se expună la 

pericolul de accidentare sau de îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte 

persoane ( copii/tineri/adulți) care pot fi afectate de  acțiunile sau omosiunile lor 

în timpul activității ;  



Indicatori de performanță :  

 Modul de îndeplinire cantitativă și calitativă a sarcinilor ;  
 Modul de răspuns la alte  solicitări decât cele curente ;  

Perioada de evaluare a performanțelor ( 1 an ) – anual.  

Alte atribuții :  

- Respectă prevederile Legii  247/ 2014 art 89 alin (2) art 96 alin (1) : ”Orice persoană 

fizică sau juridică, precum și copilul, pot sesiza direcția generală de asistență socială și 

protecția copilului din sectorul/județul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare 

pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violență, inclusiv violență sexuală, 

vătămare sau abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau 

de neglijență.” 

SFERA DE RELAŢII: 

a).Gradul de solicitare din partea unităţii: 

-respectarea Regulamentului de ordine interioară; 

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.; 

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare; 

efectuează controale medicale periodice. 

b).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu: 

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de 

curăţenie şi dezinfecţie; 

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii; 

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul 

respectiv; 

-posedă abilităţi de muncă în echipă. 

c).Comportamentul şi conduita: 

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de 

copii, parinti, cât şi faţă de colegi; 

- are obligatia sa poarte echipament de lucru si protectie adecvat. 

- sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii si PSI. 

- sa nu consume bauturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

-  sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca. 

Salariul va fi conform legislaţiei salarizării bugetare. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite 

prin fișa postului, atrage după sine sancționarea legală. 



 

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 

 

1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile săvârșirii următoarelor abateri: 

 Întârzieri repetate la program. 

 Plecări în timpul programului de lucru în interes personal fără aprobarea 

personalului din Consiliul de Conducere. 

 Comportare necuviincioasă față de conducere sau colegi. 

 În cursul unei luni, pentru o absență nemotivată. 

 Neexecutarea întocmai și la timp a sarcinilor primite. 

  Nepurtarea echipamentului de lucru și de protectie. 
2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, în condițiile următoarelor abateri: 

 Pentru două absențe nemotivate din cadrul unei luni. 

 Pentru refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere. 
3.  Desfacerea contractului de munca se face, în condițiile săvârșirii următoarelor abateri: 

 Pentru sustragerea de bunuri din cadrul școlii. 

 Pentru pagube materiale aduse societății (în aceste cazuri apelându-se la 

Organele de Politie), sau prejudicii morale. 

 Lipsa de interes față de bunul mers al unității. 

 Mai mult de 3 absențe nemotivate în timpul unei luni. 

 Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

 Toate obligatiile, drepturile și sanctiunile ce decurg din aceasta fișă a postului 

sunt valabile pentru întreaga perioada în care persoana este angajată. 
4. Contravaloarea reparațiilor generate de exploatarea proastă și de avarii provocate de 

angajați, se vor suporta de către vinovat prin reținerea din salariu.  

Toate obligațiile, drepturile și sancțiunile ce decurg din această fișă a postului sunt 

valabile pentru întreaga perioadă în care persoana este angajată.  

 Prezenta fișă a postului va fi redactată în două exemplare,  din care una este  înmânată de 

către secretarul școlii angajatului în perioada 1 – 31 ian. 2018 . 

 

 

SEMNĂTURI :  

 

 Reprezentant  

DIRECTOR,                                 Sindical                                                SALARIAT, 

   ........................................   ..................................                             .................................       


