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FIŞA POSTULUI 

ÎNGRIJITOR  

 

În temeiul Codului muncii (Legea nr.53/2003), H.G. nr.749/1998 şi a contractului 

individual de muncă, înregistrat la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul28/04.02.2022, se încheie astăzi,11.02.2022 prezenta fişă a postului: 

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor   

COMPARTIMENTUL: nedidactic 

NIVELUL POSTULUI: de execuţie 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: studii medii/ școală profesională 

NUMELE ŞI PRENUMELE:  

1.RELAŢII DE MUNCĂ: 

- Ierarhice : este subordonat directorului / administratorului/coordonatorului de locație 

- Colaborează: cu toate cadrele didactice, cu tot personalul din unitate   

2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

  a).Complexitatea postului: 

- realizează curăţenia şi  dezinfecţia, ajută la pregătirea copiilor pentru activitățile 

didactice/masă/somn; 

- ajută la servirea meselor ( mic dejun, prânz). 

 b).Necesitatea unor aptitudini deosebite: 

- afectivitate faţă de copii; 

- empatie ; 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile cu colegii; 

- disponibilitate pentru compromisul constructiv. 

c).Condiţiile fizice ale muncii: 

-activitatea îngrijitoarei se desfăşoară în toată locația, iar atunci când situaţie o cere, în curte, 

acolo unde este nevoie de ea;  

3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 

a)Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 

- Nu prelucrează date cu caracter personal; 

- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 

persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului 

de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să 

suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare; 

b)- asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a 

mijloacelor din dotare; 

4 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; 
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- 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/administrator/coordonatorul 

de locație; 

-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/părinți cât şi faţă de colegi și personalul din unitate 

-să manifeste respect faţă de copilul preşcolar, care are nevoie de ocrotire , supraveghere, 

dragoste şi sensibilitate. 

5.PROGRAMUL DE LUCRU: 

-8 ore/două schimburi, intervalele orare fiind  fixate de administrator și aprobate de 

conducerea unității 

6.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

Suprafaţa din următoarele spaţii: 

 - săli de clasă, 

 - holuri,  

 - cabinet medical,  

 - grupuri sanitare copii şi adulţi, 

 - curtea şi spaţiul din jurul locației, 

 - grupurile de flori şi spaţiu verde din jurul locației. 

EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI: 

1. Asigură curățenia în sălile de clasă, holuri, cabinet medical, grupuri sanitare copii şi adulţi; 

2.Aspirarea prafului; 

3.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc; 

4.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră; 

5.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie; 

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

7.Dezinfecţia   mobilierului; 

8.Îngrijeşte florile din sălile de clasă, holuri şi din curte; 

9.Asigură curăţenia în toată incinta instituţiei; 

10.Execută mici lucrări de reparaţii; 

11.Respectă normele P.S.I. 

CONSERVAREA BUNURILOR: 

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul şi semnalează defecţiunile constatate 

directorului/administratorului/coordonatorului de locație 

 

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

repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii. 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin 

prezenta fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.  

Salariul: - conform legislaţiei salarizării bugetare. 

 

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar din Fişa postului pentru  îngrijitor  

 

DIRECTOR,                                           LIDER DE SINDICAT,                        

     

  SALARIAT, 

 

 

Data: 


