
 

 

 

 

 

APROBAT 

Manager interimar, 

Dr. Barz Mirela Ana                                

 

FISA POSTULUI 

ÎNGRIJITOR 

 

A. IDENTIFICAREA POSTULUI 

1. Compartimentul  Sediu+Expoziţia de bază+Secţia Istorie+Secţia Ştiinţele 

Naturii+Casa „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”+Casa „Elie 

Wiesel”  

2. Denumirea postului Îngrijitor 

 Titularul postului  

3. Poziţia postului - 

 

4. 

 

 

Relaţii ierarhice Se subordonează directorului şi administratorului muzeului 

Relaţii funcţionale  Administratorul muzeului şi funcţionarii muzeului 

Relaţii de control - 

5. Definirea sumară a 

atribuţiilor postului 

- execută lucrări de curățenie în spaţiile muzeului şi zona 

aferentă (spaţii verzi, trotuar); 

- execută lucrări suplimentare necesare menținerii curăţeniei 

şi evacuării gunoiului menajer din spaţiile muzeului şi zona 

aferentă (spaţii verzi, trotuar); 

- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a 

atribuțiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în 

prezenta fişă; 

- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau 

de altă natură pe care le are în gestiune; 

- să curețe zilnic holul şi birourile; 

- să spele cel puțin de 2 ori pe săptămână holul şi birourile; 

- să cureţe zilnic băile;   

- să curețe sau/şi să spele spaţiile ori de cate ori este nevoie 

pentru a îndepărta urmele de noroi depuse ca urmare a 

intemperiilor; 

- să şteargă praful şi pânzele de păianjen din spaţiile 

muzeului ori de cate ori este nevoie în vederea menținerii 

aspectului de curăţenie a imobilului; 

- să spele geamurile imobilelor ori de câte ori este nevoie în 

vederea menținerii aspectului de curăţenie a imobilelor; 

- să asigure încălzirea în birouri (sobe de teracotă) – 

transportul lemnelor, aprinderea focului și menținerea lui; 



- să asigure curăţenia din zona spațiului verde aferent 

imobilelor muzeului (să strângă ori de cate este nevoie 

hârtiile, crengile, frunzele, etc. de pe spațiul verde); 

- să ducă la îndeplinire şi să respecte deciziile instituțiilor 

locale cu privire la curăţenia trotuarului aferent imobilelor 

(ex.: spălarea trotuarului, înlăturarea zăpezii etc.); 

- să menţină curăţenia din subsolul imobilelor; 

- să ia în primire toate materialele necesare asigurării 

curăţeniei, întreținerii spațiului verde, colectarea şi 

debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) având obligația 

să asigure păstrarea şi utilizarea acestora în bune condițiuni; 

- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, 

tact în relațiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din 

muzeu sau vizitatori; 

- să răspundă la toate solicitările venite din partea 

directorului, administratorului sau şefilor de secţii pentru 

îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului; 

- să manifeste grijă deosebită în mânuirea şi utilizarea 

materialelor şi echipamentelor pe care le are în primire 

pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; 

- să fie cinstit, loial şi disciplinat dând dovada în toate 

împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate 

persoanele cu care vine în contact; 

- să respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii şi 

P.S.I. din obiectivul unde desfășoară serviciul; (conform art. 

22  din L 307/2006 orice persoana care observa un incendiu 

are obligația de a anunța prin orice mijloc pompierii, poliţia, 

după caz şi să ia masuri, după posibilitățile sale, pentru 

limitarea şi stingerea incendiului). 

B. SPECIFICAREA CERINŢELOR POSTULUI 

1. Categoria de personal ce 

poate ocupa postul 

- angajat 

 

2. 

Pregătire   

2.1. pregătirea de bază - studii medii sau generale 

2.2. pregătirea de 

specialitate 

- îngrijitor 

2.3. cursuri de 

perfecţionare 

-  

 

 

2.4. autorizaţii speciale 

pentru exercitarea 

atribuţiilor 

-  

2.5. limbi străine - 

2.5.1. citit - 

2.5.2. scris - 

2.5.3. vorbit - 



3. Experienţă   

3.1. în muncă  

3.2. specialitate  

3.3. managerială - 

4. Aptitudini necesare - de planificare, organizare 

5. Abilităţi necesare - gândire analitică şi conceptuală 

- lucrul sub presiunea timpului şi în condiţii de stres 

- folosire eficientă a resurselor la dispoziţie 

- flexibilitate în gândire  

- capacitate de comunicare orală 

6. Atitudini necesare - lucrul în echipă 

- iniţiativă 

- fermitate 

- perseverenţă 

- exigenţă 

- tenacitate 

7. Comportament  - disciplinat 

- integritate 

- conduită morală 

- încredere în sine 

- loialitate 

8. Starea sănătăţii - apt pentru funcţia de îngrijitor 

8.1. somatice - apt medical 

8.2. psihice - rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emotiv, fără 

tendinţe impulsive şi depresive, disponibilitate la dialog 

C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ 

1. Locul de muncă - aparatură şi ustensile  de curăţat (aspirator, găleată, mop, 

mătură, perii etc.) 

  - maşina muzeului  

  - substanţe chimice pentru curăţat a spaţiilor  

2. Programul de lucru - 8 ore zilnic conform programului  

3. Deplasări curente       -     după caz 

4. Condiţii deosebite de 

muncă 

 

5. Riscuri implicate de post  FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI PROPRII 

MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE 

FACTORI DE RISC MECANIC: 

- deplasări ale mijloacelor de transport – lovire de către 

mijloacele de transport în timpul deplasării de la/la 

serviciu la domiciliu (accident în trafic) 

- tăiere, înţepare de obiecte solide cu suprafeţe sau 

contururi periculoase 

- tăiere, înţepare foarfeci,cioburi etc. 

- zgomot generat de aparatura din dotare, mijloace de 

transport   

 FACTORI DE RISC ELECTRIC: 



- electrocutare prin atingere directă, indirectă sau 

tensiune de pas (carcase aparate electrice, cabluri 

izolate necorespunzător) 

- electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia 

tensiunii de pas 

- curgerea sau vărsarea lichidelor pe aparatura electrică 

- acţionarea întrerupătoarelor, ştecherelor cu mâinile 

umede  

FACTORI DE RISC TERMIC 

- flame, flăcări – incendiu 

- contact direct cu suprafeţe fierbinţi la manipularea 

echipamentelor  

 FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE 

MUNCĂ 

FACTORI DE RISC FIZIC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- temperatura ridicată a aerului în sezonul cald; 

- temperatură scăzută în sezonul rece; 

- curenţi de aer la deschiderea uşilor, geamurilor,aer 

condiţionat, ventilator 

- calamităţi naturale – vânturi puternice, cutremure, 

trăsnete, inundaţii; 

- zgomot continuu – număr mare de clienţi,  

- efort datorită iluminării slabe vizual sau artificial 

- împiedicare sau alunecarea pe suprafeţe umede sau 

îngheţate la deplasarea în exterior 

- pericol de lezare fizică sau psihică – ameninţări, 

violenţe , insulte din partea vizitatorilor nemulţumiţi 

FACTORI DE RISC BIOLOGIC: 

- microorganisme în suspensie în aerul respirat – provenite 

de la contactul cu persoane infestate 

- contaminarea cu microorganisme (viruşi, bacterii) în 

suspensie în aer sau contactul cu persoane infestate 

FACTORI DE RISC CHIMIC 

- depozitarea substanţelor chimice,  substanţe nemarcate, 

neetichetate 

- ingerarea accidentală de substanţe – otrăvire 

FACTORI DE RISC TERMIC 

- variaţii de temperatură 

- contact direct cu substanţe fierbinţi 

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ 

CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR ÎN RAPORT CU 

CERINŢELE DE SECURITATE 

- nerespectarea pauzei necesare după o anumită 

perioadă de stat în picioare 

SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONALĂ ÎN RAPORT 

CU EXECUTANTUL 



- stres psihic datorat lucrului cu regim stric de atenţie 

pentru realizarea atribuţiilor din fişa postului 

- agresare fizică şi verbală a angajatului de către 

vizitatori, colegi 

- mișcări repetitive, poziţie preponderent ortostatică 

(ex. apariţia varicelor) 

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTUL 

A. ACŢIUNI GREŞITE 

- căderea la acelaşi nivel 

- intervenţii la echipamentele electrice, datorită apariţiei unei 

defecţiuni sau blocaje 

- utilizarea de ştechere, cabluri şi prelungitoare care prezintă 

ştrangulări, înnădiri, improvizaţii 

- prezentarea la program în stare de oboseală, ebrietate sau 

substanţe halucinogene 

- neatenţie în manevrarea ustensilelor , aparatelor electrice  

din dotare 

- depozitarea necorespunzătoare a diferitelor obiecte pe 

traseul de deplasare pedestră 

OMISIUNI 

- omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de 

muncă; 

- neutilizarea echipamentului individual de protecţie (exeplu: 

mănuşi de protecţie) 

- nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate 

la locul de muncă 

- ridicarea manuală a unor sarcini grele în poziţie 

necorespunzătoare ale corpului 

D. DESCRIEREA SARCINILOR, ÎNDATORIRILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR 

POSTULUI 

1. Responsabilităţi  - răspunde de atribuţiile date prin fişa postului 

2. Accesul la informaţii, 

păstrarea şi 

confidenţialitatea 

acestora 

- are acces la documente nesecrete 

3. Aplică şi respectă 

instrucţiunile proprii de 

securitate şi sănătate în 

muncă 

Obligaţiile lucrătorilor conform legii Securităţii si 

Sănătăţii in Muncă 319/2006 

Art. 22. Fiecare lucrător trebuie să 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 propria persoană, iar ceilalţi participanţi la 

procesul de muncă să nu fie afectaţi de acţiunile sau erorile 

sale de lucru. 

Art. 23. - 

(1) În mod deosebit, în scopul realizărilor obiectivelor 



prevăzut la art. 22, lucrătorii trebuie: 

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 la locul său, special 

amenajat pentru păstrarea acestuia; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, 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 de protecţie; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau altor lucrători cu 

atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii orice 

situaţie de muncă, despre care au motive întemeiate să o 

considere un pericol pentru securitate şi sănătate ca şi orice 

defecţiuni ale sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă 

accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte 

persoane participante la procesul de muncă; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii cu atribuţii 

specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii, în condiţiile 

legii, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 

realizarea oricăror sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea 

competentă în domeniu; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul 

şi/sau lucrătorii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii, 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; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de 

cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) se aplică, după caz, şi 

celorlalţi participanţi la procesul de muncă, conform 

activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

- să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al societăţii; 

- să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă sau alte 

substanţe halucinogene; 

- să respecte instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în 

muncă 

4. Aplică şi respectă 

instrucţiunile proprii 

Obligaţiile lucrătorului conform legii privind apărarea 

împotriva incendiilor 307/2006 



pentru situaţii de 

urgenţă 

Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele 

obligaţii principale:  

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva 

incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 

administrator sau conducătorul instituţiei, după caz;  

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, 

maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor 

tehnice, precum şi celor date de administrator sau 

conducătorul instituţiei, după caz;  

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări 

neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 

împotriva incendiilor;  

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului 

locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare 

împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind 

un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la 

sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;  

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după 

caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atribuţii în 

domeniul împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor;  

f) să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la 

locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de 

incendiu;  

g) să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi 

informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea 

incendiilor. 

 

5. Sancţiuni pentru 

nerespectarea fişei 

postului  şi a 

Regulamentului de 

Ordine Interioară a 

societăţii 

- dacă este cazul 

 

  

Am primit un exemplar: ___________________ 

Titularul postului:  

data _____________ 

 

Întocmit 

DANCI MARIŞCA 

 

 

 


