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FIŞA  A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC 

- ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE - 

 

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

individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul 4 din 

09.03.2006, se încheie astăzi 01.09.2017, prezenta fişă a postului:  

 

 Numele şi prenumele:  DRĂGAN ELENA 

 Denumirea postului: ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE  

  

Cerinţe:  

 studii: școala generală; 

 studii specifice postului: scoala generala sau calificare de specialitate. 

 

Relaţii profesionale :  

 ierarhice de subordonare: director, director adjunct și administratorului; 

 de colaborare: ofiterul de serviciu, elevii, profesorul educator care însoțește elevii, instructorul de educație 

 

I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

- asigură curățenia locului de muncă unde este repartizat/ă  și a sectorului de curte care ii este repartizat, respectiv 

clădirea nr 4, perimetrul din jurul clădirii nr 4 , grupurile sanitare curte școală; 

- cunoasterea indicatiilor de utilizare si a masurilor de protectie de la substantele care se folosesc la curatenie; 

- manifestarea unei prudente deosebite in cazul in care sunt substante toxice la dezinsectii si dezinfectii, avand grija sa 

nu fie copii sau alt personal in jur, asigurandu-le securitatea; 

- respectă programul de lucru; incadrandu-se conform orarului la distribuirea materialelor de lucru, sa le foloseasca 

rational si sa le depoziteze in locuri unde copiii nu au acces; 

- raspunde de inventarul din dotare si inventarul spatiilor in care isi desfasoara activitatea; 

- cunoasterea folosirii utilajelor din dotare (aspirator); 

- prezenta la locul de munca impune o tinuta corespunzatoare momentului derularii muncii (halat ,manusi de 

protectie); 

- manifesta fata de copii intelegere, afectiune ,excluzand in relatia cu acestia orice forma de agresiune verbala sau 

corporala; 

- folosirea unui vocabular civilizat in relatia cu cei din jur, copii si adulti. 
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       II.ALTE ATRIBUŢII 

 

- respectarea normelor de P.S.I; 

- respectarea normelor de sanatate si securitate in munca; 

- respectarea RI; 

- îndeplinirea altor sarcini repartizate în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ. 

 

          RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ: 

 

 Neîndeplinirea sarcinilor de seviciu sau îndeplinirea în alt mod necorespunzător atrage după sine diminuarea   

          calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

  DIRECTOR,                                                                          

                     Prof. Novac Mioara                                                 

                                                                                            

Semnătura titularului de luare la cunoştinţa: 

 

Data.................................................... 


