
 
 
 
 

ANEXĂ la Contractul individual de muncă nr……………… 
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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Centru Comunitar Integrat pentru Copii 

APROBAT 
DIRECTOR GENERAL 
 

 
 
 
 

 
FIȘA POSTULUI 

 
 

 
1.   Denumirea proiectului: 

 
„Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor 

celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-

2021  Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod 

PN3002) 
 

2. Denumirea postului:   Îngrijitoare - Centrul Comunitar Integrat pentru Copii 
 

3.   Nume și prenume:       ........................................................ 
 

4.   Scopul principal al postului: Asigurarea serviciilor de curăţenie şi igienizare în cadrul 

Centrului Comunitar Integrat pentru copii. 
 

5.   Condiții pentru ocuparea postului: 
 

-   studii  liceale sau profesionale; 
-   experiență profesională în întreţinerea curăţeniei spaţilor publice 

 
 

6.   Abilități, aptitudini, competențe generale: 
 

- eficiență, responsabilitate, implicare, consecvență și perseverență în îndeplinirea sarcinilor; 
- spirit de observație, preocupare pentru calitate; 

 

 
7.   Sarcini și responsabilități: 

 
- răspunde de întreţinerea curăţeniei zilnice în sălile de terapie, holuri, grupuri sanitare, vestiare, 
birouri (pereţi, uşi, geamuri, pardoseli), pe care o efectuează cu materiale și ustensile folosite pe 
destinații. 
- se îngrijește să nu deterioreze mobilierul, pereții și instalațiile din incinte, în timpul executării 
curățeniei. 
- cunoaște și respectă utilizarea corectă a produselor dezinfectante, în condiții de securitate. 
- răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a ustensilelor de curățenie ( perii, lavete, etc.) 
pe care le are personal în grijă și le depozitează în condiții de siguranță. 
- verifică mobilierul/suprafețele, din incintele unde realizează activitățile de curățenie și înștiințează 
superiorul ierarhic, dacă sunt identificate probleme legate de neutilizarea acestora în condiții bun



- respectă  termenele  din  programul  de  curăţenie  (igienizare  şi  dezinfecţie)  a  tuturor  spaţiilor, 
materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. 
- utilizează materialele igienico-sanitare şi dezinfectanţii necesari cu eficienţă maximă. 
- păstrează în condiţii de siguranţă materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie, în spaţii special 
amenajate, la care au acces doar persoanele desemnate în acest sens. 
- realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. 
- ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea 
sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor. 
- sesizează conducerea asupra oricăror situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor regulamentelor, etc. 
- colaborează cu personalul centrului în vederea eficientizării activității de curățenie 
- respectă termenele stabilite pentru efectuarea atribuțiilor de serviciu. 
- contribuie activ la buna desfăşurare a activităţilor din cadrul CCCI, la promovarea şi desfăşurarea 
muncii în echipă. 
- cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentul de 
ordine Interioară, Codul etic al angajaților, aflate în vigoare în cadrul DAS Brașov. 
- respectă normele generale de S.S.M. și P.S.I., stabilite în cadrul DAS Brașov. 
 

 
Obligaţii generale privind securitatea și sănătatea în muncă 

 
În calitate de lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună 

la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane 

care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 
În calitate de lucrător are următoarele obligaţii: 
a)  Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie. 
b)  Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze 

sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. 
c)  Să cunoască modul corect de utilizare şi caracteristicile mijloacelor individuale de protecţie din 

dotare, prevăzute în instrucţiunile de utilizare. 
d)  Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive. 
e)  Să comunice imediat angajatorului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să 

o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a 

sistemelor de protecţie. 
f)   Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană. 
g)   Să coopereze cu angajatorul, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror 

măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia 

sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 
h)   Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite angajatorului să se 

asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate. 
i)   Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora. 
j)   Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
k)  Are  obligația  să  se  prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de 

muncă,  conform  planificării  efectuate  de  către  medicul  de  medicina  muncii  cu  acordul 

angajatorului. 
 

       

        

 

 

 

 



 
 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaţii specifice privind securitatea și sănătatea în muncă

a) În situația utilizării unor substanţe şi preparate chimice periculoase are obligaţia să le manevreze, 

să le utilizeze și să le depoziteze numai cu respectarea condiţiilor de securitate și a instrucțiunilor 

de lucru, cu folosirea echipamentelor individuale de protecție după caz. 
b) Să nu pătrundă în zonele de restricție sau în locurile de muncă pentru care nu este instruit și 

autorizat și să nu efectueze intervenții la tablourile electrice, la echipamentele tehnice alimentate 

cu energie electrică sau la alte echipamente tehnice, dacă nu este calificat în acest sens, chiar 

dacă acestea nu sunt active; 
c) Să nu execute lucrări și să nu exploateze echipamente de muncă pentru care nu este pregătit 

profesional, nu posedă autorizatiile prevăzute de reglementarile în vigoare, nu posedă avizele 

medicale necesare și nu este instruit pe linie de securitate a muncii. 
d) Să nu introducă, să nu păstreze, să nu consume băuturi alcoolice sau alte substanțe toxice care 

afectează reflexele normale, în perimetrele și sediile instituției. 
e) Să nu se prezinte la postul de lucru, sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe toxice 

care afectează reflexele normale. 
f)  Lucrătorii care utilizează autovehiculele instituției pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

trebuie  să  dețină  avizele  necesare  pentru  desfășurarea  acestei  activități,  să  nu  conducă 

autovehiculele din dotarea instituției după ce au consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe 

care afectează reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, 

precum și în stare de oboseală. 
g) Să  nu  părăsească  locul  de  muncă  fără  aprobarea  conducătorului  locului  de  muncă  și  să 

mențină permanent locul de muncă și echipamentele de muncă în perfectă ordine și curățenie. 
 
 
 

Întocmit de: 
Numele şi prenumele  
Funcţia de conducere Coordonator CCIC________________

Semnătura:                           _____________________________ 
Data întocmirii ______________________________ 

 
 

 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

Numele şi prenumele___________________ 
Semnătura   ______________________________ 
Data_________________ 

 
 
 
 

Am luat la cunoștință , am fost informat și am înțeles conținutul prezentei 
Data:             _____________ 

Semnătura:  _________________



 


