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FIŞA  IDIVIDUALĂ A POSTULUI 

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE 

Având în vedere : 

• Legea educației naționale nr. 1/2011; 

• Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

 

se încheie azi …………………. prezenta fişă individuală a postului. 

      Postul: ingrijitor curatenie 

      Numele şi prenumele : …………………………… 

      Compartimentul : administrativ 

CERINTE:  

a) Studii: Scoala Generala 

b)   Vechime:      ______________   

 să cunoască regulile de igienizare a spaţiului şcolar prevăzute de Îndreptarul tehnic privind mijloacele şi metodele de 

întreţinerea curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi 

educaţie nr 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale, să cunoască regulamentul 

de protecţia muncii şi PSI, să cunoască măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor 

RELATII:      a) de subordonare - fata de directorul unitatii si administratorului 

                        b) de colaborare  - toate compartimentele din unitate 

    Doamna …………………..,  posesoare a contractului individual de muncă, înregistrat sub. Nr. 

……………………,  în registrul general de evidenţă al salariaţilor,  are următoarele sarcini şi atribuţii,  

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 40 de ore/săptămână. 

OBIECTIVE GENERALE 

Asigurarea condiţiilor igienico sanitare optime pentru bana desfăşurare a procesului instructive educativ 

OBIECTIVE SPECIFICE 

➢ Supraveghează  instalaţiile sanitare în timpul pauzelor; 

➢ Igienizează grupurile sanitare, coridoarele / în timpul fiecărei ore de curs; 

➢ Efectuează curăţenia în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, sală de sport, sala profesorală şi birouri; 

 

Nr 

crt 

CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1 Cunoştinţă şi experienţă 1.1 Să cunoască regulile de igienizare a spaţiului şcolar 

prevăzute în îndreptarul tehnic privind mijloacele şi 

metodele de întreţinerea curăţeniei, de spălare şi 
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dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a 

unităţilor de învăţământ şi educaţie – în vigoare - 

elaborat de Ministerul Sănătăţii; 

1.2 Să cunoască şi să respecte regulamentul de protecţie 

a muncii şi PSI; 

1.3 Adaptabilitate pe post; 

1.4 Capacitate de autoperfecţionare şi de valorificare a 

experienţei dobândite; 

1.5 Abilitatea de a învăţa din experienţa proprie şi a 

altora. 

2 Complexitate, creativitate şi 

diversitatea activităţilor 

 

 

2.1 Efectuează zilnic curăţenia în sălile de clasă, birouri: 

măturat, aspirat în încăperile în care se impune acest 

lucru, deschis geamurile, şters praful de pe mobilier, 

pervaze, spălat uşi, pereţi, udat florile, golit coşul de 

gunoi; 

2.2 Efectuează zilnic curăţenia pe coridoare, scări, 

grupuri sanitare (măturat, spălat, dezinfectat cu clor 

grupurile sanitare de două ori/zi şi cu detartrant vasele 

wc, pişoarele, chiuvetele – zilnic sau de cate ori este 

nevoie); 

2.3 În timpul vacanţelor şcolare participă la efectuarea 

curăţeniei generale în şcoală; 

2.4 Are capacitatea de a lucra independent. 

3 Contacte şi comunicare 

 

3.1 Răspunde în faţa conducerii şcolii, a 

administratorului şi a forurilor de control, de modul în 

care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat; 

3.2 Anunţă administratorul, muncitorul de întreţinere 

dacă există disfuncţionalităţi la instalaţiile de apă, 

canalizare, electricitate sau orice alte deficienţe sesizate; 

3.3 Solicită administratorului materialele de curăţenie 

necesare; 

3.4 Conduita în timpul serviciului; 

3.5 Respectul colegial 

4 Condiţii de muncă 4.1 Desfăşoară muncă la înălţime (spălatul geamurilor); 

4.2 Folosirea substanţelor chimice pentru dezinfecţie; 

4.3 Efectuarea unor activităţi în condiţii de penibilitate; 

4.4 Efortul fizic: manipularea manuală a obiectelor prin 

ridicare, coborâre, împingere, tragere, deplasare; 

4.5 Durata necesară efectuării acţiunilor. 

5 Incompatibilităţi şi regimuri 

speciale 

 

5.1 Participarea periodică la cursuri autorizate de 

formare în domeniul igienei; 

5.2 Participarea la instruirile organizate de către 

medicul, asistenta sau administratorul şcolii; 

5.3 Foloseşte timpul de lucru exclusiv pentru problemele 

de serviciu; 

5.4 Utilizează tehnici, strategii, proceduri specifice 

necesare executării lucrărilor. 

5.5 Foloseşte timpul de lucru exclusiv pentru rezolvarea 

problemelor de serviciu  
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În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate 

de angajator, în condiţiile legii. 

 

CRITERIILE DE EVALUARE 

 Performanţa profesională individuală va fi evaluată anual în perioada 1 – 31 ianuarie sau la suspendarea şi 

respectiv încetarea contractului de muncă . 

 Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie – 31 decembrie a anului precedent şi se realizează prin 

acordarea de note de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare. 

 Nota finală este media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. 

 Calificativul final se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

 

- între 1,00 – 2,00 = Nesatisfăcător 

- între 2,01 – 3,50 = Satisfăcător 

- între 3,51 – 4,50 = Bine 

- între 4,51 – 5,00 = Foarte bine 

 

Procesul de evaluarea a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza următoarelor criterii 

prevăzute la art.5, lit. c) din Legea 284/2010 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a Anexa la 

Ordinul Miniaterului Educaţiei Cercetării , Tineretului şi Sportului  nr.3860 din 10.03.2011: 

a) Cunoştinţe şi experienţă 

b) Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor 

c) Contacte şi comunicare 

d) Condiţii de muncă 

e) Incompatibilităţi şi regimuri speciale 

 

    Director,         

          Lider de sindicat, 

   Prof. KOMIVES Soimita Mirela       

                     MESAROS Aurelia 

 

 

 Am luat la cunoştinţă,          

 Data _______________ 

Îngrijitor curăţenie 

 _______________ 

 

v 

     

 
 

 

 

 


