Colegiul Naţional “Avram Iancu”
Loc. Cîmpeni – 515500, jud. Alba
Str. Oituz. 3
Nr. ___________ /_______2017

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Muncitor calificat
În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările
ulterioare şi al contractului individual de muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu nr. ____, se încheie astăzi ____/____/______ prezenta fişă a postului.
Numele şi prenumele _____________________________________________________
Denumirea postului: muncitor calificat

Activitatea principală: Instalator apă+canal și electician de întreținere
Activitaţi secundare: pază, instalaţii sanitare, competenţe în meseria de
electrician exploatare medie şi joasă tensiune, alte activităţi necesare pentru
buna desfăşurare a activităţii din şcoală
Durata postului: nedeterminata
Decizia de numire _______________________________________________________
Numărul de ore sarcini de serviciu
8
Compartimentul: personal nedidactic
Cerinţe




studii:
Medii sau Scoala profesionala
Cerinței specifice postului: Certificat Instalator Apă-canal, Atestat de pază,
Certificat de lăcătuș mecanic, Certificat de electrician exploatare medie și joasă
tensiune
vechime : minim 10 ani
Relaţii profesionale





ierarhice de subordonare: director, director adjunct, administrator de patrimoniu,
administrator financiar
de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic,
de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat.

I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază corespunzătoare
unei părţi de _____ din salariul de bază, stabilite la data de ____/____/______:
 Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, instalaţiilor de apă canal, a
instalaţiilor sanitare şi reparaţii la instalaţiile electice di şcoală cantină şi internat.
 Obiectiv specific: întreţinerea instalaţiilor de apă, canalizare, şi repararea defecţiunilor
aparute la instalaţiile sanitare.
 Atribuţii specifice postului:
 În sezonul rece
 preia instalaţiile de apăî canal şi sanitare şi le menţine în stare de funcţionare;
 verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie
identificată;


















efectuează lucrări de întreţinere sau de reparaţii şi în alte sectoare de
activitate, în funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este
atestat;
respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de
protecţie a muncii;
raspunde de exploatarea si intretinerea obiectelor sanitare din băi si grupuri
sanitare
respecta programul stabilit, în condiţii optime de lucru, odihnit, sănatos, fără
a fi sub influenta băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau a drogurilor
nu păraseşte locul de muncă fară aprobarea directorului sau a directorului
adjunct şi respectă planificarea facută de administrator
In funcţie de programul de funcţionare a colegiuluisi, cu ocazia diferitelor
concursuri scolare îşi va adapta programul după recomandările
administratorului
are obligația de a informa conducerea colegiului despre orice defecțiune
aparută la sistemul de alimentare cu apă, la reţeaua de canalizare la
instalaţiile sanitare urmărind să nu existe pierderi de apă pe reţea , repară
eventualele defecţiuni la instalaţia electrică, înlocuieste prize, întrerupătoare,
sistemul de iluminat şi altele luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor
apărute
sa nu fumeze la locul de muncă.
sa cunoască şi să respecte instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor de apă,
sanitare electrice a normelor PSI si NTS, Regulamentul de Ordine Interioară.
Sa participe la sedinţele de instructaj de protecţia muncii şi să-şi însuşească
normele predate
să urmarească permanent cantitatea de apă consumată şi să o evidenţieze în
registrul de evidență zilnică
este interzisă executarea altor lucrări , în afară de cele legate de întreţinerea
instalațiilor de apă canal şi electrice
este interzis accesul persoanelor străine la locul de muncă
respectă cu stricteţe programul de muncă

În sezonul cald
 igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări
de zugrăveli-vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo
unde este cazul;
 execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul;
 execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile
unităţii de învăţământ.

II. Alte atribuţii
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
 sa asigure paza colegiului pe timp de noapte sau zi , dupa un program stabilit si
aprobat de C.A. al colegiului
 sa execute orice lucrare solicitată de conducerea colegiului în funcţie de competenţele
pe care le are

Răspunderea disciplinară
Neândeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage
după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor
legii.

DIRECTOR, Prof. Narita Natalia
___________________
(semnătura, ştampila)

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă,
____________________
(semnătura)

DATA ____/____/______

