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FIŞA POSTULUI 
Nr.  ............................... 

 
Denumirea postului: muncitor calificat ingrijitor 
 
Nivelul postului: de execuţie  
 
Scopul principal al postului: efectuarea zilnică a curăţeniei în condiţii corespunzătoare 
precum şi spălarea, uscarea, călcarea şi coaserea rufelor, lenjeriilor şi a altor obiecte de inventar 
utilizabile. 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: studii generale. 
Cerinţe specifice: - disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii. 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 

- spirit organizatoric; 
- simţ de răspundere; 
- cinste şi corectitudine; 
- asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 
- disponibilitatea de a lucra/colabora cu colegii; 
- initiativă, dinamism, eficienţă. 

 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

- respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al 
D.G.A.S.P.C. – sector 6; 

- îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului; 
- păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de situaţia copiilor şi a 

activităţilor desfăşurate; 
- respectă normele PSI şi participă la instruirea teoretică şi practică; 
- participă la şedinţele administrative din centru; 
- se conformează oricăror altor dispoziţii ale şefului de centru (în limita competenţei); 
-   respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 

-   respectă Regulamentul Intern. 

Atribuţii  specifice ce revin angajatului :  
-    răspunde de curăţenia şi igiena spaţiilor repartizate din incinta centrului şi din           
exteriorul imobilului; 
- asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a băilor şi a grupurilor sanitare cu materiale 

şi ustensilile folosite numai în aceste locuri; 



- efectuarea aerisirii zilnice a camerelor; 
- transportarea zilnică a gunoiului în condiţii corespunzătoare, răspunzând de 

depunerea lor corectă în recipiente, de curăţarea şi dezinfectarea vaselor în care se 
depozitează sau se transportă gunoiul; 

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialor de curăţenie ce le are în grijă; 
- răspunde de obiectele de inventar din dormitoarele repartizate pentru curăţenie şi se 

îngrijeşte de buna lor folosire; 
- efectuarea corectă a dezinfecţiei pardoselilor, pereţilor  şi a grupurilor sanitare; 
- sortarea, înmuierea, spălarea rufelor întrebuinţate; 
-  respectarea cantităţilor de detergenţi; 
- respectarea capacităţii (de încărcare) maşinii de spălat; 
- respectarea timpului de limpezire, fierbere, stoarcere;  
- uscarea rufelor mecanic şi manual; 
- trierea rufelor în vederea repunerii lor în circuit, iar a celor deteriorate pentru 

reparat; 
- răspunde de călcarea şi coaserea lenjeriilor şi a rufelor în vederea repunerii lor în 

circuit; 
- răspunde de întreţinerea utilajului - având obligativitatea de a anunţa cea mai mică 

avarie; 
- răspunde de păstrarea, buna funcţionare şi folosire a utilajelor mecanice şi manuale 

pe care le are în dotare; 
- răspunde de respectarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă;  
- îndeplinirea tuturor indicaţiilor primite de la şeful de centru sau privind întreţinerea 

curăţeniei, salubrităţii; 
- purtarea în permanenţă a echipamentului de protecţie stabilit care trebuie schimbat 

ori de câte ori este nevoie. 
 
Sfera relaţională :  
- relaţiile ierarhice: subordonat faţă de şef centru, director general adjunct, director general. 
- relaţii funcţionale: colaborează cu toţi salariaţii centrului. 

 
Întocmit de: 
Numele şi prenumele: Anca Ficzi 
Funcţia de conducere: Sef Centru  
Data şi semnătura:  
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie  
Data şi semnătura:  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele: Gorunescu Nicolae 
Funcţia de conducere: Director Executiv 
Data şi semnătura:  
 


