
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU 

LICEUL TEORETIC ,,ION BORCEA’’ BUHUȘI 

 

 

FIŞA  INDIVIDUALĂ A POSTULUI  

 

ÎNGRIJITOR  

 

         În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare 

şi al Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar nr. 

78/22.02.2017, obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă, se încheie 

azi______________ prezenta fișă individuală a postului. 

 

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR 

COMPARTIMENT: ADMINISTRATIV 

NIVELUL POSTULUI: DE EXECUȚIE 

CERINŢE: 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: - studii medii 

                                             - școală profesională 

                                             - școală generală 

RELAȚII IERARHICE: 

  

a) de subordonare:           director, director adjunct, administrator; 

 b) de cooperare:               salariaţii serviciilor administrativ; 

 c) de colaborare:              personalul şcolii; 

 

 

CAPITOLUL 1: - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 1 normă de bază 

corespunzătoare unei parți de 100% din salariul de bază. 

 

 

SARCINI DE SERVICIU 

 

Are atribuţii legate de îngrijirea claselor, cabinetelor, laboratoarelor, birourilor, 

holurilor şi a grupurilor sanitare. 

Obiectiv general 

- asigurarea curăţeniei în şcoală în vederea asigurării condițiilor optime pentru 

buna desfășurare a procesului instructiv-educativ; 

 

Obiectiv specific: 

- efectuarea curățeniei în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, birouri; 

- igienizarea grupurilor sanitare, a holurilor și case scări; 

- supravegherea instalațiilor sanitare pe timpul pauzelor; 

- gestionarea şi conservarea bunurilor, efectuarea lucrărilor de îngrijire şi 

igienizarea a spaţiului şcolar; 



 

Gestionarea bunurilor:  

- răspunde de bunurile din clase, cabinete, laboratoare, holuri, spaţii sanitare, 

păstrarea și folosirea lor în condiții normale; 

- preia materiale pentru curățenie;  

 

Conservarea bunurilor:  

- controlează zilnic ușile, geamurile, mobilierul, instalațiile sanitare şi semnalează 

defecţiunile constatate muncitorului de întreținere și administratorului de 

patrimoniu. 

 

Descrierea activităţilor corespunzătoare postului: 

- respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare al 

instituţiei; 

- este obligat ca prin actele sau atitudinile sale să nu compromită prestigiul funcţiei 

deţinute sau a instituţiei care l-a angajat, datorând acesteia corectitudine şi 

loialitate; 

- asigură securitatea tuturor documentelor ce le are în primire; 

- are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă a personalului nedidactic, 

consemnând ora la care s-a prezentat la serviciu şi la terminarea programului de 

lucru va consemna ora la care a plecat din instituţie. 

- răspunde de reducerea costurilor specifice prin activitatea pe care o desfăşoară;  

- la întoarcerea din concediu este obligatorie reinstruirea şi completarea fişei de 

instructaj individual înainte de reînceperea lucrului; 

- va folosi în mod corect şi numai la locul de muncă echipamentul de lucru; 

- răspunde în permanență de efectuarea şi păstrarea curăţeniei din interiorul clădirii 

în care este repartizat; 

- răspunde de curăţenia şi spălarea holurilor (cu apă şi detergenți/dezinfectanți) ori 

de câte ori este nevoie, spălarea se face de cel puțin de 2 ori pe zi; 

- răspunde în permanență de curăţenia şi dezinfectarea grupurilor sanitare ale 

elevilor şi cadrelor didactice, folosind normele tehnice de utilizare a 

dezinfectantelor chimice (cloramină,var cloros, etc.)  

- la terminarea orelor de curs din ziua respectivă se efectuează curăţenia în clase şi 

cabinete; 

- săptămânal prin rotație conform graficului întocmit de către administrator, se va 

efectua curățenie generală, se spală și dezinfectează clasele, cabinetele, 

laboratoarele, birourile. 

- Conform cerințelor, urmat de planificarea administratorului asigură curățenia în 

perioada examenelor, olimpiadelor sau altor concursuri ce au loc în unitate.  

- covoarele, preşurile şi traversele de pe holuri, din săli de clasă, birouri şi alte 

cabinete se scutură sau se aspiră săptămânal şi se spală în vacanţa de vară; 

- geamurile se şterg ori de câte ori acest lucru se impune, cu precădere în perioada 

vacanţelor; 

- sesizează orice neregulă ce se iveşte în cadrul unităţii, indiferent de natura ei; 

- se prezintă la lucru sănătos, odihnit fiindu-i interzis să se prezinte la lucru în stare 

de ebrietate; 



- să nu introducă sau să consume în unitate băuturi alcoolice ori să faciliteze 

săvârșirea acestor fapte; 

- din punct de vedere al normele situaţiilor de urgenţă,  este obligat ca la începerea şi 

terminarea programului de lucru să verifice locurile de muncă în vederea depistării 

şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendii; 

- este interzisă părăsirea locului de muncă şi  deplasarea în alte sectoare fără 

dispoziţia şefilor ierarhici; 

- în timpul pauzelor dintre ore este obligat să patruleze pe holuri pentru a observa 

comportamentul acestora şi eventualele stricăciuni produse de aceştia; 

- are obligaţia ca la terminarea programului, împreună cu paznicul, să verifice starea 

încăperilor şi să închidă sălile de clasă; 

- răspunde de întreţinerea în bună stare de utilizarea a mijloacelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor la locul de muncă şi de neutilizarea acestora în alte scopuri; 

- anunţă imediat pompierii (numărul unic de apel 112) şi şefii ierarhici asupra 

incendiilor izbucnite, participă la stingerea incendiilor şi la evacuarea persoanelor 

şi bunurilor, precum şi la înlăturarea pagubelor produse de incendii, calamităţi 

naturale şi catastrofe; 

- răspunde de orice pagubă produsă în timpul serviciului iar dacă nu se cunoaşte 

făptaşul, răspunde solidar cu personalul din schimbul respectiv; 

- pe timpul vacanţelor participă la curăţenia generală a şcolii; 

- În perioada vacanțelor se asigură curățenia generală în toate spațiile din incinta 

unității conform planificării administratorului  și realizează împreună cu muncitorii 

de întreținere lucrări de igienizare și reparații in vederea deschiderii în bune 

condiții a semestrelor și a anului școlar. 

  

 

 ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

  Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de securitate,  

sănătate şi protecţia muncii la locul de muncă; Are obligaţia de a respecta aceste 

norme conform legislației în vigoare:  

Legea  319/2006 - art. 22-23; HG. 1425/2006 - art. 14-19; 74-100; HG 971/2006; HG 

1091/2006; HG 1146/2006 – extrase; I.P. S.S.M – elaborate la nivel de unitate privind 

specificul locului de muncă. (I.P.S. – S.S.M. – 02; I.P.S. – S.S.M. – 03;) 

Măsuri la nivelul locul de muncă privind acordarea primului ajutor , stingerea 

incendiilor și evacuarea lucratorilor. 

 

PROGRAMUL ZILNIC 

 

 Programul de lucru este prin rotație, de luni până vineri de la orele: 

06:30 la 14:30, schimbul I; 

cu ½ de oră de pauză de masă pentru fiecare schimb. 

- respectându-se dispoziţiile legale referitoare la sărbători legale şi efectuarea 

concediului de odihnă. 

 



 În cazul în care datorită lipsei de personal, a efectuării unor lucrări urgente sau alte 

motive obiective, dacă va fi necesar să presteze serviciile în alt corp de clădire, prin dispoziția 

șefilor ierarhici, va respecta întocmai atribuțiile din fișa postului privind corpul de clădire în 

care a fost repartizat.  

 Directorul poate, prin decizie, delega şi alte răspunderi cu caracter specific, în funcţie 

de normele şi prevederile legale ce vor apare ulterior acestei fişe a postului. 

 

Răspunderea disciplinară 

         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor 

legii.  

 Această fişă a postului a fost redactată în 2 (două) exemplare, unul la salariat, şi unul 

la dosarul de personal. 

 Am luat la cunoştinţă, sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus. 


