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UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

Nr. ____________/ __________________ 

            
     

 

FIŞA POSTULUI  

pentru funcţia de îngrijitor 

 
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________ 

 

 

 

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

Compartimentul: AD-TIV CLĂDIRI H, BAZA SPORTIVĂ F.E.F.S. 

Titularul postului:  

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

ÎNGRIJITOR 

Nivelul postului: DE EXECUŢIE 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea :- Perimetrul alocat punctului de lucru în care îşi desfăşoară activitatea; 

- Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a 

activităţii instituției. 

b) calitatea :- Desfăşurarea activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori; 

- Implicarea pentru realizarea obiectivelor generale stabilite, ale compartimentului; 

- Respectarea prevederilor Regulamentului intern; 
- Respectarea prevederilor Legii 319/2006 ,,Privind securitatea şi sănătatea în muncă”; 
- Respectarea prevederilor Ordinul MS nr.563/1997 pentru aprobarea  Normelor de igienă și a 
recomandărilor privind mediul de viață al populației. 

c) costurile :- Încadrarea în sumele alocate centrului bugetar conform repartizării transmise de 

conducerea universităţii. 

d) timpul : în 2 ture de 8 ore/ tură ( program schimbul I:6.00-14.00, schimbul II:14.00-22.00 ); 

- Utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai în vederea 

realizării sarcinilor de serviciu; 

- Sâmbetele, duminicile şi sărbătorile legale în care au loc competiții sportive, se va asigura 

activitatea specifică postului, cu recuperarea orelor în termen de 30 de zile. 

e) utilizarea resurselor:- Utilizarea raţională a resurselor conform instrucţiunilor şi a dotării 

punctului de lucru. 

f) modul de realizare : - Îndeplinirea standardelor de performanţă; 

- Asumarea responsabilităţilor; 

- Organizarea muncii în echipă; 

- Iniţiativă şi disciplină. 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

 

1.Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 



 2 

- studii 8 clase; 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: nu necesită. 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: medie.  

4.Responsabilitatea implicată de post:  

a) Scopul general al postului: 

- Asigură întreținerea și curățenia în cadrul unităţii. 

b) Obiectivele postului: 

-Asigurarea unei continuități în desfășurarea activității. 

c) Responsabilitatea postului:asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea 

curățeniei, materialelor și amijloacelor din dotare. 

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde): 

a)Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):  

-se subordonează: şefilor ierarhici; 

-are în subordine: nu este cazul. 

b)Funcţionale (colaborare, pe orizontală/verticală):  

- Relaţii de colaborare cu personalul din celelalte servicii din Universitatea „Dunărea 

de Jos” Galaţi. 

6. Alte criterii: ocuparea postul vacant este aprobată pe o durată determinată de 1 an.  

 
IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

A. EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI 

- aspirarea prafului; 

- ștergerea prafului de pe mobilier, flori , calorifere, pervazuri, etc.; 

- măturarea spațiilor care nu se aspiră; 

- spălat geamuri, uși, mobilier, faianță, dușumele, gresie. 

- dezinfectarea grupurilopr sanitare, zilnic (W.C., chiuvete, faianță, gresie); 

- dezinfectarea mobilierului (săptămânal); 

- îngrijește florile din săli, holuri și din curte; 

- păstrează instalațiile sanitare și de încălzire centrală în condiții normale de funcționare; 

- asigură curățenia aparatelor și dispozitivelor din spațiile de învățământ; 

- asigură curățenia în toată incinta instituției; 

- execută lucrări mici de reparații; 

- respectă normele P.S.I.; 

- pastrează igiena personală și curățenia la locul de muncă; 

- respectă programul de lucru; 

- folosește echipamentul individual de protecție; 

- asigură necesarul de materiale igienico- sanitare; 

- depozitează gunoiul în spații special amenajate; 

- nu scoate din unitate produsele din gestiune; 

- îndeplinește sarcini curente atribuite de către superiorul direct în concordanță cu necesitățile 

imediate ale unității; 

- manipulează mase: produse decurățenie, aspirator, coșuri cu rufe, etc.  

 

B. CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA BUNURILOR 

 

- preia uastensilele și aparatura specifică pentru curățenie; 

- preia materialele de curățenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie; 

- controlează zilnic ușile, geamurile, mobolierul, centrala termică, robineții, W.C.-uri și 

semnalează defecțiunile constatate; 

- notează în caietul de sarcini pentru muncitorul de întreținere defecțiunile constatate și 

lucrările de reparații ce necesită a fi efectuate. 
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C. RESPECTAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ 

- participarea la instructajul de protecția muncii și P.S.I. cu respectarea normelor impuse; 

- participarea la instructaje de cunoaștere și aplicare anormelor igienico-sanitare; 

- efectuează controale medicale periodice; 

- aduce la cunoștință șefului de compartiment orice disfuncționalități apărute în sectorul 

respectiv. 

 

 

 

 

 

 

RECTOR,  

 

Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN 

 

                                                                                         DIRECTOR DIRECŢIA JURIDICĂ  

         ŞI RESURSE UMANE 

                                                                                       Jurist- Dragoş Alexandru OPREANU

  

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL-ADMINISTRATIV, 

Ing. Romeu HORGHIDAN   

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă 

…………………………………………… 
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