
 

 

 

 

 

Nr............./.................2020 

Aprobată în ședință CA  

al Școlii Profesionale Sâg  

din  data de 21.12.2020 

 

FIŞA POSTULUI 

ÎNGRIJITOR  

 

 

 În temeiul Legii nr. 1/12011 cu actualizarile ulterioare, Codului muncii (Legea nr.53/2003) 

şi al Contractului de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a Contractelor individuale de muncă 

sub nr…......... se încheie astăzi……………..prezenta Fişă individuală a postului de îngrijitor. 

 

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR  
Numele si prenumele:..................................................................................................... 

Compartimentul: Nedidactic; 

Cerinte: a) studii ………………………………. 

b) studii specifice postului……………. 

c) vechime…………………………….. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ: 

 

 Ingrijitorul se ocupa in principal cu pregatirea si efectuarea operatiunilor de curatare a 

institutiei de invatamant, utilizarea si intretinerea echipamentelor de lucru, respectiv cu intretinerea 

şi utilizarea centralei termice. 

 

COMPARTIMENTUL:nedidactic/administrativ 

NIVELUL POSTULUI:de execuţie 

CERINTE: 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: -studii medii 

                                                          -scoală profesională 

                                                          -şcoală generală  

 

RELAŢII DE MUNCĂ: 

       a) de subordonare față de  conducerea unității  și a administratorului de patrimoniu 

b) de colaborare cu întreg personalul școlii (didactic, didactic-auxiliar și nedidactic) 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SÂG 

Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106 

e-mail: scoala_sig@yahoo.com 

 

 



 

 

 

 Domnul/doamna _______________________________________________posesor al 

Contractului individual de munca, inregistrat in registrul de evidenta a contractelor individuala de 

munca la nr. _________din data de ____________,  are urmatoarele atributii si sarcini, structurate 

pe urmatoarele capitole: 

SARCINI DE SERVICIU 

1. RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 

-responsabilitate în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare; 

GESTIONEAZĂ BUNURILE: 

- preia de la administratorul școlii bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de 

păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale; 

- preia materialele pentru curăţenie; 

- răspunde de bunurile personale ale elevilor, uitate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt 

în afara programului orelor de curs.  

2. SFERA DE RELAŢII: 

- a).Gradul de solicitare din partea unităţii: 

- -respectă Regulamentului de ordine interioară; 

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

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

- - efectuează controale medicale periodice. 

- b).Gradul de solicitare din partea părinţilor: 

- -manifestă solicitudine faţă de părinţii elevilor; 

- c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu: 

- -utilizează 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; 

- d).Comportamentul şi conduita: 

- -are un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de elevi, 

cât şi faţă de colegi; 

- manifestă respect faţă de elevul, care are nevoie de ocrotire , supraveghere. 

 

3.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

Suprafaţa din următoarele spaţii: 

- săli de grupă, 

- holuri, 

- vestiare,  

- laboratoare,  

- birouri; 

- grup sanitar copii şi adulţi, 

- curtea şi spaţiul din jurul unitatii şcolare 



 

 

EFECTUEAZA LUCRĂRI DE INGRIJIRE A SECTORULUI: 

- Măturat și spălat, în sălile de clasă/grupă/cabinete/laboratoare, pe  holuri și scări, de câte ori este 

nevoie; – zilnic 

- Dezinfecția pervazelor interioare de la geamuri, mânerele de la geamuri și de la uși; – zilnic 

- Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc – zilnic  

- Spălatul uşilor, geamurilor, mobilier, faianta, gresie, chiuvetelor, pardoselii, peretilor – ori de câte 

ori este nevoie; 

- Dezinfecţia grupurilor sanitare -  zilnic (W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie); 

- Execută lucrări de vopsire (când este cazul); 

- Curăţenia sălilor de clasă - zilnic; 

- Curatenia in jurul cladirii școlii – la solicitare sau ori de câte ori este nevoieÎngrijeşte florile din 

sălile de grupă, holuri şi din curte - zilnic; 

- Asigură curăţenia în toată incinta scolii ; 

- Respectă normele P.S.I.; 

- La intrarea în serviciu verifică instalaţia de apă și lumină - zilnic; 

- Nu are voie să vină la serviciu în stare de ebrietate şi nici să consume băuturi alcoolice în timpul 

programului de lucru; 

- Menţine şi răspunde de obiectele de inventar din dotare; 

- Nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului; 

- Participă la amenajările ce se fac în sălile de clasă şi în curtea şcolii; 

- Să îndeplinească şi alte sarcini când i se cere de către şeful ierarhic superior; 

  -  Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor, minimum 10 minute și la finalul zilei;  

- verifică în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu 

apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. 

- verifică și completează, reîncărcă cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în 

cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc);  

- La finalul orelor curăţă ușile, dezinfectate podelelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele 

pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi 

-Respectă planul de curățenie şi dezinfecție 

- Personalul nedidactic va purta mască, atunci când se află în spațiile închise ale unității de învățământ. 

- Nerespectarea sarcinilor prevăzute mai sus duce la sancţiuni până la desfacerea contractului de muncă.  

 

CONSERVAREA BUNURILOR: 

1. Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile 

constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau responsabilelor cu igiena şi 

curăţenia; 

2. Notează în caietul de sarcini pentru muncitorul de întreţinere defecţiunile constatate şi lucrările de 

reparaţii sau întreţinere ce necesită a fi efectuate, în cazul când acesta nu este în unitate. 

PROGRAMUL ZILNIC 

Programul zilnic  este stabilit la fiecare unitate scolara, în funcţie de încadrarea în normă a 

ingrijitorului si este adus la cunostinta acestuia. 

În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii. 

PROGRAMUL DE LUCRU: 8  ore pe zi,40 ore/săptămână 



 

 

 

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

  a).Complexitatea postului: 

-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei; 

 

b).Necesitatea unor aptitudini deosebite: 

-empatie ; 

-capacitatea de organizare a muncii; 

 

c).Condiţiile fizice ale muncii: 

-activitatea îngrijitorului de curăţenie se desfăşoară in toată scoala, iar atunci când situaţia o cere la 

clasa, în curte, acolo unde este nevoie de ea;  

 

RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 

- asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din 

dotare; 

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; 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

 Suprafaţa din următoarele spaţii: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Respectă  prevederile legale în vigoare pentru prevenirea și combaterea 

îmbolnăvirilor cu virusului SARS-CoV-2, conform Ordinului comun nr. 

4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Alte responsabilităţi, sarcini şi atribuţii decât cele din fişa postului sunt comunicate în 

scris de către conducerea unităţii. Ele sunt însuşite prin semnătură, devenind obligatorii, 

documentul constituind anexă la fişa postului. 

 

 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform 

prevederilor legii.  

Menţionez că sunt de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

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

 

            Director,                                                                                        Director adjunct,                                           

prof. Peştean Mariana                                                          prof. Vereş Pop Margareta_______ 

 

 Lider de sindicat,  

prof. Gliguța Violin__________ 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

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

  Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele şcolii, iar al 

doilea exemplar fiind înmânat angajatului. 

 

Am primit un exemplar 


