
EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI ( OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE) 
 

 
1. FIŞA POSTULUI  PERSONAL DE ÎNGRIJIRE 

 
OBIECTIV  GENERAL AL POSTULUI  

 asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-
educativ şi a activităţii sportive. 

 
OBIECTIVELE SPECIFICE 

 supravegherea  instalaţiilor sanitare în timpul pauzelor ; 

 igienizarea grupurilor sanitare, a coridoarelor/ în timpul fiecărei ore de curs ; 

 efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, cabinete, laboratoare şi săli de sport; 

 efectuarea  curăţeniei în parcul dendrologic, a perimetrului şcolii şi a trotuarelor din 
jurul acesteia; 

 alte  responsabilități, sarcini și atribuții decât cele din fișa postului care sunt 
comunicate în scris de către conducerea unității. Ele sunt însușite prin semnătură 
devenind obligatorii, documentul constituind anexă la fișa postului; 

 
2. FIŞA POSTULUI  MECANIC ÎNTREȚINERE 

 
 OBIECTIV  GENERAL AL POSTULUI 

 Executarea de operațiuni și lucrări care vizează întreținerea spațiilor interioare și 
exterioare, a mobilierului, tâmplăriei, instalațiilor electrice și sanitare, în scopul 
funcționării acestora în condiții optime. 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE 

• Realizarea unor lucrări de întreținere și reparații a tâmplăriei și mobilierului; 
• Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la instalația sanitară; 
• Executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuire la instalația electrică; 
• Executarea lucrărilor de întreținere și  reparații ale spațiilor interioare și exterioare din 
școală; 
• Efectuarea lucrărilor de noi amenajări interioare și exterioare (zidărie, dulgherie, 
finisaje ale spațiilor). 
• Amenajarea spațiului din curțile școlii (cosit, văruit și curațat pomi, reparat și 
văruit/vopsit garduri, amenajarea aleilor, deszăpezirea aleilor dar și alte lucrări ce se impun); 
• Alte  responsabilități, sarcini și atribuții decât cele din fișa postului care sunt 
comunicate în scris de către conducerea unității. Ele sunt însușite prin semnătură devenind 
obligatorii, documentul constituind anexă la fișa postului; 
 
 
 
 



3. FIŞA POSTULUI  PERSONAL   DE  PAZĂ 
 

OBIECTIV  GENERAL AL POSTULUI 

 asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi   a parcului 
şcolii; 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE 

 supravegherea  patrimoniului; 

 verificarea accesului persoanelor în instituţie, pe baza BI / CI; 

 după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care 
sunt îndreptăţite şi  au activităţi cu cadrele didactice; 

 degajarea căilor de acces în perioada iernii; 

 alte  responsabilități, sarcini și atribuții decât cele din fișa postului care sunt 
comunicate în scris de către conducerea unității. Ele sunt însușite prin semnătură 
devenind obligatorii, documentul constituind anexă la fișa postului: 

o activitati de igienizare a spațiului școlar și alte lucrări de întreținere în funcție 
de necesitățile școlii (atât în timpul anului școlar cât și în perioadele de vacanțe 
școlare); 

o activitati de curățare a pomilor și văruitul acestora atunci când este cazul, 
precum și lucrări de întreținere a spațiilor verzi din curtea școlii; 

o transportul lăzilor cu produse lapte corn la clase după programul tura I 7.30/ 
tura aII a ora 15.00; 

o realizarea prezenței elevilor pentru programul lapte corn. 
 

 
 


