
Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu” Comăneşti 
 

FIŞA      POSTULUI 

MUNCITOR  DE  ÎNTREŢINERE 

 
 

 

 

  În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare şi al contractului de muncă înregistrat în Registrul de 

evidenţă a Contractelor individuale de muncă sub nr….. se încheie 

astăzi……………..prezenta fişă a postului : 

 

• NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………. 

• STUDII………………………………………………………………… 

• POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT………………………………… 

• NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal 

 

• Poziţia : 

Relaţii de subordonare : 
- directorul unităţii  

- administrator patrimoniu 

 

Relaţii de colaborare cu : 
- personalul didactic, didactic auxiliar, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea 

patrimoniului din cabinete, laboratoare, din sălile de clasă, magazie; 

- personalul de îngrijire; 

 

          Subsemnatul, IORDACHE   LAURENȚIU   posesor al contractului individual de 

muncă înregistrat sub nr……. în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă 

oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu 

obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal, respectând următorul program:7,30-15,30. 

 

Este membru de drept în comisiile: 

- PSI  

- Pentru protecţia muncii 

- De deszăpezire 

- De recepţie a lucrărilor efectuate în şcoală de diferite firme sau de colective de 

părinţi   

 

Obiectiv general : 

- asigurarea funcționalității spațiilor pentru buna desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ  
 

Obiectiv  specific : 



- supravegherea şi întreţinerea patrimoniului unităţii (a instalaţiilor 

sanitare, electrice, termice, a mobilierului  şcolii şi  al sălii de sport și  a 

perimetrului şcolii); 

 
 

Atribuții specifice postului: 

 
• verificarea stării mobilierului din sălile de clasă, înştiinţarea administratorului privitor 

la aspectele semnalate şi remedierea lor;  

• verificarea instalaţiilor sanitare  şi termice, înregistrarea  reparaţiilor necesare şi 

remedierea lor; 

• verificarea tabloului electric general şi a celor de la fiecare etaj; 

• asigurarea tablourilor electrice de pe coridoare; 

• verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare, 

grupuri sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează; 

• verificarea uşilor şi a ferestrelor de la clase/ cabinete/ laboratoare / birouri şi repararea  

celor deteriorate; 

• întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii; 

• întreţinerea punctului PSI şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor ( cu o 

săptămână înainte  de expirare ); 

• verificarea stării hidranților; 

• verificarea instalațiilor din subsolul tehnic; 

• participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de 

incendiu; 

• ordonarea materialelor din magaziile din curte, sortarea lor şi valorificarea celor uzate; 

• efectuează lucrări de reparații interioare și exterioare la toate corpurile clădirii; 

• în perioada de vară igienizează spațiile de învățământ prin lucrări de reparații, 

zugrăveli și vopsitorie; 

• nu părăsește locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic; 

• stă la dispoziția unității și se prezintă urgent în caz de avarii; 

• răspunde de inventarul bunurilor materiale; 

• respectă orele de program evitând întârzierile și plecările din timpul orelor de serviciu; 

• se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate 

precum și folosirea unui limbaj vulgar; 

• îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă. 

 

Responsabilităţi zilnice : 
 

• verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea  

defecţiunilor; 

• verificarea instalaţiei electrice în şcoală și la sala de sport; 

• verificarea instalației sanitare( gurilor de scurgere, a terasei, a hidranților, a 

robinetelor, a sifoanelor); 

• repararea mobilierului, a tâmplăriei deteriorate, a robinetelor  de la grupurile sanitare  

etc; 

• întreruperea alimentării cu gaze în caz de cutremur; 



• acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele 

didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a 

broaştelor, a balamalelor etc.) ; 

• realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea curții şcolii; 

• în fiecare zi se va ocupa de spațiul verde din fața școlii și din incinta școlii prin strâns 

hârtiile, greblat, curățat gardul viu, curățat tuia, cosit iarba; 

• deschiderea porților in fiecare dimineață pentru intrarea elevilor în școală;  

• închiderea porților dimineața după ce încep cursurile; 

• verificarea grupurilor sanitare in fiecare dimineață dacă funcționează și dacă nu sunt 

defecte; 

• executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi vopsitoriei; 

• sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul 

de activitate; 

• însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a 

normelor PSI. 

 

                      În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile 

de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii. 
  

        Răspunderea disciplinară 
         

         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară conform prevederilor 

legii. 

 
 

 

DIRECTOR,                    Semnătura titularului de luare la cunoștință                                    

  Prof. Șișca Maria-Laura     


