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Avizat,  
                                                                                            

………………………….. 
FIȘA POSTULUI DE MUNCITOR ÎNTREȚINERE 

 
       În temeiul  Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, a 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare  a unităților de învățământ  aprobat prin 
OMENCȘ 5079/2016, a contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență al 
salariaților cu nr. ....., se încheie astăzi............................. prezenta fișă a postului: 
        
Numele și prenumele: ................................... 
Postul:  MUNCITOR ÎNTREȚINERE 
Încadrarea: 1 normă muncitor întreținere 

  Decizia de numire: ……………. 
 

Cerințe:  
- studii:  generale/ medii – gimnaziu, școală profesională, liceu 
- studii specifice postului – nu necesită studii de profil sau calificare specială 
 
Relații profesionale:   
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct, administrator patrimoniu 
-  de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic   

 
PROGRAM ZILNIC: 
 Respectă programul de lucru conform Regulamentului de organizare și funcționare a 
Școlii Gimnaziale Lețcani 

 
SECTOR ACTIVITATE 

Sectorul repartizat de administratorul de patrimoniu cu avizul directorului adjunct și cu 
aprobarea directorului, cuprinde 

- Săli Școala Gimnazială Lețcani 
- Săli Școala Primară Bogonos 
- Săli Grădinița cu program normal Lețcani 

 
ATRIBUȚII  DE SERVICIU  

a) Gestionarea bunurilor 
 Preia inventarul cu bunurile materiale din dotarea postului ocupat și răspunde de 

păstrarea și folosirea acestora; 
b)  Efectuarea lucrărilor de întreținere din sectorul de activitate 

 Pe timpul activității va executa: 
- Lucrări curente de reparații interioare și exterioare la toate sălile și corpurile  clădirilor; 
- Igienizarea spațiilor de învățământ: săli, cabinete, laboratoare, holuri, grupuri sanitare 
prin lucrări de vopsitorie/văruire; 
- Lucrări de intervenție (reparații instalații apă/canalizare, întreținere pardoseli) când este 
cazul; 
- Lucrări în alte sectoare în limita competențelor și în funcție de nevoile unității; 
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 În limita competențelor remediază orice avarie sesizată la instalația sanitară, la instalația 
de încălzire, la instalația electrică, la rețeaua de apă; 

 În perioada vacanțelor asigură verificarea și întreținerea tuturor instalațiilor, remedierea 
acestora prin forțe proprii sau anuntând personalul ierarhic superior în vederea 
remedierilor cu firme de specialitate; 

 Acordă sprijin tuturor cadrelor didactice la executarea lucrărilor de amenajare a sălilor, 
cabinetelor și a lucrărilor de reparații apărute în sălile de clasă (geamuri, usi, obiecte de 
mobilier etc) 

 În timpul vacanțelor acordă sprijin personalului de îngrijire pentru efectuarea lucrărilor 
de pregătire a spațiului de învățământ: aranjarea mobilierului, igienizare, reparații; 

 Asigură deszăpezirea căilor de acces în unitate: trotuare, curți colaborînd cu întreg 
personalul nedidactic; 

 Întreține spațiul verde al școlii- cosit, strâns iarba, curățat pomi conform repartizării 
stabilite de administratorul de patrimoniu avizat de directorul adjunct/director. 

c) Alte atribuții 
 Întreține curtea și grădina școlii colaborând cu personalul de îngrijire; 
 Asigură măsurile pentru prevenirea incendiilor și a accidentelor de muncă; 
 Respectă regulile privind situațiile de urgență (SU) și sănătate și securitate în muncă 

(SSM)  conform normelor legale ; 
 Respectă atribuțiile membrilor echipei de intervenție pe linia SU; 
 Respectă toate atribuțiile cuprinse în deciziile directorul unității, cu privire la atribuții 

și sarcini de serviciu pentru asigurarea siguranței în școală, pe toată durata 
programului de muncă;      

 Contribuie, alături de diriginți, la măsurile ce se vor lua privind recuperarea 
pagubelor produse de elevi (ex.identificarea elevilor care au produs paguba); 

 Va avea ținuta de serviciu îngrijită; 
 Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 
 Va avea un comportament civilizat (limbaj, atitudine) în relațiile cu personalul 

didactic, cu elevii, cu ceilalți angajați și cu persoanele care vizitează școala; 
 La preluarea/predarea serviciului dela/către serviciul de pază se întocmește procesul 

verbal de predare-primire și consemnează/ raportează neregulile administratorului de 
patrimoniu/ directorului/directorului adjunct; 

 Interzice accesul persoanelor străine în școală și în curtea școlii, cu excepția părinților 
elevilor sau a unor persoane delegate din partea altor instituții-cu acceptul conducerii 
unității; 

 Anunță administratorul de patrimoniu/director adjunct/director  dacă părăsește locul 
de muncă din motive întemeiate; 

 În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă sa îndeplinească și alte 
sarcini repartizate de conducerea uniății, în condițiile legii.În funcție de nevoile 
specifice ale unității, salariatul se obligă sa îndeplinească și alte sarcini repartizate de 
conducerea uniății, în condițiile legii. 

 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin 
prezenta fișă a postului atrage după sine sancționarea legală.     

 
Întocmit,                                     

…………………………………                         
Am luat la cunoştințǎ şi am primit un exemplar din fişa postului 

                      Data............................. 
                                                                                                             Salariat, 


