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Anexa Nr.9 la Metodologia de evaluare a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar 

 

LICEUL TEORETIC”GEORGE EMIL PALADE” 

STR. NICOLAE IORGA NR. 87 

CONSTANTA 
Nr.  

 

FISA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC - 

INGRIJITOR 

 

 

       In temeiul Legii Educaţiei Nationale nr. 284/2010, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general 

de evidenta a salariatilor cu numarul _______ se incheie astazi, _____, prezenta fisa a 

postului: 

 

          Numele si prenumele:  

         Compartimentul: - PERSONAL NEDIDACTIC 

          Denumirea postului:INGRIJITOR 

          Incadrarea: NORMA INTREAGA 

           

      Cerinte:  

 Studii: GENERALE 

 Studii specifice postului:- 

 Vechime  

 

      Relatii profesionale: 

 Ierarhice de subordonare: director, 

 De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de 

invatamant; 

 

 

 

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI 

 

 Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 8 ore / zi 

 

GESTIONAREA BUNURILOR: 

 

 Preluarea materialelor pentru curatenie 

 

EFECTUAREA LUCRARILOR DE INGRIJIRE A SECTORULUI: 

 

 Stergerea prafului, maturat, spalat, dezinfectat 

 Spalarea usilor, geamurilor, chiuvetelor, faiantei, mozaicurilor; 

 Pastrarea instalatiilor sanitare in conditii normale de functionare; 

 Verificarea zilnica a usilor, geamurilor, mobilierului, dusurilor, 

robinetelor, semnaland defectiunile constatate administratorului ; 



 Să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de P.S.I. și 

I.S.U., în condițiile legii: 

o să refuze executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta prezintă risc de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru sine sau pentru ceilalți colegi; 

o să informeze de îndată administratorul/directorul despre orice deficiență 

constatată sau eveniment petrecut; 

o să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și 

sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau 

cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor 

profesionale; 

o să respecte cu strictețe regulile S.S.M. și P.S.I. din obiectivul unde își 

desfășoară serviciul; 

o să aducă la cunoștință imediat directorului accidentele de muncă suferite de 

propria persoană sau de alți angajați. 

 Respectarea planului de curățenie conform graficului repartizat de 

administratorul de patrimoniu. 

 

ALTE ATRIBUTII: 

 

 Sporadic, program la poarta sambata sau duminica, prin compensare cu timp 

liber. 

 

         In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul se obliga sa 

indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii. 

 

 

    Raspunderea disciplinara: 

 

     Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator 

atrage dupa sine diminuarea calificativului si/ sau sanctionarea disciplinara, conform 

prevederilor legii. 

 

 

 

 

    Director,                                                                                     

                                                               

 

 

 

Data:                                                           Semnatura titularului de luare la cunostinta: 

 

 

 


