
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU TEHNICIAN 

1. Numele prenumele: 

2. Studii/specializarea: 

3. Denumirea postului: Tehnician IA-(M)/Tehnician –Tehnician  

mecanic/electromecanic/electrică-automatizări 

4. Decizia de numire: 

5. Încadrarea: 

6. Cerinte: 

6.1 -studii: 

6.2 -studii specifice postului: 

6.3 -vechime: 

7. Relatii profesionale: 

7.1 -ierarhice de subordonare: este subordonat directorului si directorului adjunct al 

unităţii de învăţământ; 

7.2 -de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic al 

unitatii de invatamant; 

7.3 -de reprezentare a unităţii şcolare:în relaţia cu alte instituţii delegate de 

conducerea şcolii 

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI: 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

Nr.

crt 

Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

I.1 Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele 

generale ale instituţiei 

Elaborează planul de muncă anual şi semestrial 

specific postului încorelaţie cu planul managerial 

al unităţii şi îl aduce la cunoştinţădirectorului. 

I.2 Realizarea planului managerial specific 

postului 

Realizează cu responsabilitate şi la timp sarcinile 

din planulmanagerial şi din fişa postului. 

I.3 Aplicarea reglementărilor legale în vigoare la 

locul de munca si in activitatile realizate cu 

elevii 

Cunoaşte şi respectă legislaţia specifică, norme 

de protecţiamuncii, PSI,SSM etc. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

2.1 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice Colaboreaza cu aria curriculară tehnologii, cu 

profesorii despecialitate si profesorii pentru 

instruire practică pentru pregatirea orelor de 



postului laborator tehnologic sau instruire practica. 

In timpul orelor asigura asistenta tehnica 

profesorilor intervenindatunci cand acest lucru 

se impune; Sub indrumarea profesorilor 

sprijina elevii in organizarea sidesfasurarea 

activitatii in ateliere. 

2.2 Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

materiale, financiare, informaţionale şi de timp 

Urmareste achizitionarea materialelor de 

intretinere in functie de necesarul atelierelor, 

face propuneri pentru planul de achiziţii al 

şcolii . Comunicare permanentă cu firmele de 

echipamente, de utilaje, cu firmele care 

asigură service-ul echipamentelor, utilajelor 

2.3 Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil 

al unităţii de învăţământ în registrul de inventar 

al acesteia şi în evidenţele contabile. 

Efectuează înregistrări în fişele de magazie, cu 

excepţia documentelor neaprobate. 

Realizează, împreună cu comisia de 

inventariere a patrimoniului din şcoală, 

inventarierea anuală a bazei materiale a şcolii. 

Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, 

urmăreşte utilizarea raţională a energiei 

electrice, combustibilului, apei şi ₀ 
materialelor consumabile din unitate. 

2.4 Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor 

deprinderi şi a unor abilităţi specifice 

calificării 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

3.1 Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil 

muncii în echipă împreună cu personalul. 

Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul 

unităţii. 

3.2 Realizarea comunicării şcoală-familie, şcoală- 

comunitate şcolară/ comunitate socială 

Asigura o buna comunicare cu toate 

compartimentele scolii si transmite corect si in 

timp util informatiile. Are spirit de cooperare, 

incluzând solicitudine cu toate persoanele cu 

care vine în contact în unitate (elevi, personalul 

scolii, echipa managerială etc.). 

3.3 Monitorizarea situaţiilor conflictuale Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile 

cu conducerea, angajaţii şcolii, elevi, părinţi şi 

partenerii ai şcolii. Manifesta atentie fata de toate 



persoanele straine care vin in scoala. Se implică, 

alături de ceilalţi angajaţi ai şcolii, în rezolvarea 

situaţiilor de violenţă care pot interveni între 

elevi, acţionând în conformitate cu prevederile 

regulamentului şi a procedurilorexistente în 

unitate. Monitorizarea comportamentului 

elevilor şi gestionarea situaţiilorconflictuale 

conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată-“Orice persoană fizică sau 

juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile 

corespunzătoare pentrua-l proteja împotriva 

oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă 

sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau 

mental, de rele tratamente sau de exploatare, de 

abandon sau neglijenţă”. “Orice persoană care, 

prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,lucrează 

direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu 

existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a 

acestuia este obligată să sesizeze serviciul public 

de asistenţă socială sau direcţia general de 

asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei 

rază teritorială afost identificat cazul respectiv”, 

conform Art. 96 alin.1 din Legeanr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare Manifestă obiectivitate în autoevaluare ceea ce 

conduce la identificarea necesarului de 

autoinstruire in functie de dinamica informatiei 

in domeniu 

4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de 

perfecţionare 

Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională 

şi personală, iniţiativă şi creativitate în 

activităţile pe care le desfăşoară. Participă 

periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, 

arătând disponibilitate în investiţia resurselor 

umane 

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a 

cunoştinţelor /abilităţilor/ competenţelor 

Pune in aplicare cunostintele dobandite in cadrul 

cursurilor de dezvoltare profesionala alaturi de 

personalul din subordine si coordoneaza 



dobândite prin formare continuă/perfecţionare activitatea acestora in conformitate cu noile 

reglementari in vigoare. Arată competenţă în 

coordonarea activităţii de curăţenie şi dezinsecţie 

din unitate. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de 

activităţile şcolii 

Contribuie la promovarea imaginii şcolii, 

împreună cu tot personalul şcolii, paricipând la 

activităţile de promovare ₀ insituţiei, dovedind 

creativitate în acest domeniu. 

5.2 Promovarea în comunitate a activităţii 

instituţiei, participând la programe şi 

parteneriate 

Comunicare permanentă cu beneficiarii din 

cadrul comunităţii –părinţi ai elevilor, agenţi 

economici, reprezentanţi ai comunităţii. 

Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii 

din comunitate pentru reglarea ritmului de 

desfăşurare a activităţii sale. 

5.3 Facilitarea procesului de cunoaştere, 

înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale 

Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate 

de combaterea comportamentelor nesănătoase. 

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare. Implicarea şi 

activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de 

combatere a violenţei. Colaborarea cu instituţiile 

abilitate în combaterea şi prevenirea violenţei 

6. CONDUITA PROFESIONALA 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, 

ţinută, respect şi comportament 

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile 

cu factorii ierarhici superiori, părinţii şi 

partenerii economici şi sociali ai şcolii. 

Manifesta atenţie faţă de toate persoanele 

străine care vin în şcoală indiferent în ce 

calitate se prezintă acestea. Are o atitudine 

politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de 

persoanele cu care vine în contact în cadrul 

scolii. Evită orice conflict din unitate. 

 Respectarea şi promovarea deontologiei 

profesionale. 

Respectă demnitatea fiecarei persoane şi 

promovează integritatea, transparenţa, 

egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual 

şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau 

de credinţele religioase. Îndeplineşte cu 



profesionalism, obiectivitate, onestitate şi 

loialitate atribuţiile care-i revin. Manifestă 

interes pentru respectarea în unitate a 

regulamentului intern. Respectă normele de 

securitate şi sănătate în muncă şi normele 

privind apărarea şi stingerea incendiilor; 

Respectă prevederilor Codului muncii, a 

Regulamentului deOrganizare şi Funcţionare a 

Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar şi a 

Regulamentului Intern; Respectă disciplina în 

muncă. În conformitate cu prevederile OMEN 

nr. 5144/26.09.2013 cuprivire la strategia 

anticorupţie în sectorul educaţional, OMENnr. 

5113/15.12. 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei privind managementul riscurilor 

de corupţie în cadrul M.E. şi al instituţiilor şi 

unităţilor subordonate/ coordonate a căror 

activitate vizează învăţământul preuniversitar, 

sunt interzise: -colectarea de fonduri de la elevi 

sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau 

pentru protocolul destinat cadrelor didactice 

antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi de evaluare ( examene şi evaluări 

naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare, 

etc.); -folosirea traficului de influenţă şi 

favoritismul în rezolvarea unor probleme 

specifice postului; -condiționarea reparațiilor 

mobilierului școlar / materialului didactic/ de 

cazare / schimbare cazarmament și altor 

servicii deîntreținere stabilite prin fișa postului, 

de primirea de foloase necuvenite de orice tip 

atât de la elevi, părinți cât și de la personalul 

angajat. 

 

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii: 

 II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în 

conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul 

său. În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:  

a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de 

aplicare a acestora ;  



b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 

producţie şi învăţare;  

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive;  

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă 

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;  

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil 

accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

 f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

 g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul 

de instruire; 

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat ; 

 i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se 

asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru 

securitate şi sănătate la locul de muncă ;  

 j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe 

impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;  

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii.  

Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de 

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Angajatul are dreptul să ceară 

angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să prezinte acestuia propunerile 

lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională. În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, 

măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi. Angajatul în 

caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici un prejudiciu 

din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe defavorabile şi 

injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe grave ale 

angajatului. 

 II.2. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de 

apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, 

bunurile şi mediul. În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:  



a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de 

urgenta, stabilite de legislatia in vigoare;  

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;  

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 

organizează sau le desfăşoară; 

 d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al 

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului 

de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;  

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice 

defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;  

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum 

şi a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

 g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;  

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor;  

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul 

tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea 

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor. Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să 

anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru 

limitarea şi stingerea incendiului. În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-

credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi 

suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.  

II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU  

în diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ: 

 -Comisia tehnică pentru intervenţie în situaţii de urgenţă- responsabil;  

-Comisia de sanatate şi securitate în muncă;  

-Comisia de Achiziţii Publice-membru  



-Lucrător desemnat pentru SSM  

-Cadru tehnic cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.  

II.4. ATRIBUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR ŞCOLII  

- Rezolvă, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ- 

gospodăresc (liceu, sală de sport, cantina, etc).  

- Predă sub inventar, fiecărui profesor al clasei sala de curs/atelierul de care răspunde cu toate 

dotările şi materialele didactice şi le preia, la plecarea din unitate, pe bază de proces- verbal 

(anual doar pentru profesorii suplinitori, detaşaţi, asociaţi etc.). 

 - Stabilește cu conducerea unității programul de funcționare al centralei termice pentru 

sezonul rece și programul de furnizare a apei calde la internat;  

- Verifica procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului pe şcoală.  

- Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă, in cladirea scolii si in exterior.  

- Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii in cladirile scolii şi la mobilierul deteriorat. 

- Monitorizeaza lucrarile de reparatii curente si capital, de intretinere, de curatenie si de 

igienizare a localului scolii, salii de sport, cantina, etc.  

- Monitorizeaza modul de efectuare a curateniei dupa igienizarea generala din vacanta de 

vara.  

- Zilnic realizeaza controale privind conditiile create pentru activitatea didactica (iluminat, 

caldura, curatenie).  

- Zilnic verifica procesele verbale intocmite de cadrele didactice, paznici, si se implica pentru 

remedierea aspectelor negative.  

- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte utilizarea raţională a energiei 

electrice, combustibilului, apei şi a materialelor consumabile din unitate.  

- Noteaza toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor din patrimoniu in registrul special, 

contribuie la depistarea vinovatilor, intocmirea proceselor verbale de constatare si a 

instintariilor scrise catre parinti, stabilirea termenelor pentru reparatii si monitorizarea 

remedierilor.  

- Recuperează împreună cu diriginţii, profesorii sau angajaţii şcolii, pagubele produse de 

elevi.  

- Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală.  

 II.5. RESPONSABILITĂŢI: 

 - Răspunde de buna functionare şi păstrarea bunurilor de inventarul materialelor, utilajelor, 

aparatelor etc. aflate in dotarea laboratoarelor, atelierelor şcoală, cabinetelor de specialitate pe 



care le are în gestiune; 

 - Răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă: în laboratoare, 

atelierele şcoală, cabinetele de specialitate;  

- Răspunde de recepţia cantitativă şi calitativă a produselor realizate în atelierele şcoală, etc. - 

-Răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, termice şi electrice din şcoală, sală de 

sport, cantină, ateliere şcoală.  

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator, atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  

 

 

Director,                                                                                              Tehnician ateliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

5.1 Promovarea unei atitudini Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot 

65 



Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

proactive faţă de activităţile 

şcolii 

personalul şcolii, paricipând la activităţile de promovare a 

insituţiei, dovedind creativitate în acest domeniu. 

5.2 

Promovarea în comunitate a 

activităţii instituţiei, 

participând la programe şi 

parteneriate 

Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunităţii – 

părinţi ai elevilor, agenţi economici, reprezentanţi ai comunităţii. 

Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate 

pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale. 

5.3 

Facilitarea procesului de 

cunoaştere, înţelegere, 

însuşire şi respectare a 

regulilor sociale 

Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea 

comportamentelor nesănătoase. 

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare. 

Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de 

combatere a violenţei. 

Colaborarea cu instituţiile abilitate în combaterea şi prevenirea 

violenţei. 

10. CONDUITA PROFESIONALĂ 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 

6.1 

Manifestarea atitudinii 

morale şi civice (limbaj, 

ţinută, respect şi 

comportament) 

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii 

ierarhici superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai 

şcolii. 

Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în 

şcoală indiferent în ce calitate se prezintă acestea. 

Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de 

persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii. 

Evită orice conflict din unitate. 



6.2 

Respectarea şi promovarea 

deontologiei profesionale. 

Respectă demnitatea fiecarei persoane şi promovează integritatea, 

transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual şi 

cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele 

religioase. 

Îndeplineşte cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi 

loialitate atribuţiile care-i revin. 

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului 

intern. 

Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele 

privind apărarea şi stingerea incendiilor; 

Respectă prevederilor Codului muncii, a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul 

Preuniversitar şi a Regulamentului Intern; 

Respectă disciplina în muncă. 

În conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 5144/26.09.2013 cu 

privire la strategia anticorupţie în sectorul educaţional, O.M.E.N. 

nr. 5113/15.12. 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind 

managementul riscurilor de corupţie în cadrul M.E.N. şi al 

instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate 
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vizează învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de 

fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau 

pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare ( examene 

şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.); 

-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul în rezolvarea 

unor probleme specifice postului; 

-condiționarea participării la achiziții de bunuri și servicii de 

primirea unor sume de bani sau alte bunuri în folosul propriu; 

-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului 

didactic/ și altor servicii de întreținere stabilite prin fișa postului, 

de primirea de foloase necuvenite de orice tip atât de la elevi, 

părinți cât și de la personalul angajat. 

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii: 

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ 



Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu 

pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său. 

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii: 

a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de 

aplicare a acestora ; 

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 

producţie şi învăţare; 

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă 

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil 

accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul 

de producţie ; 

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat ; 

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se 

asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru 

securitate şi sănătate la locul de muncă ; 
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j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi 

sănătăţii 

în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 

autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ; 

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii. 

Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de 

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să 



prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care 

se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi. 

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici 

un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe 

defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe 

grave ale angajatului. 

II.2. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR 

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare 

împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi 

mediul. 

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de 

urgenta, 

stabilite de legislatia in vigoare; 

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei; 

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 

organizează sau le desfăşoară; 

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al 

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului 

de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice 

defecţiune 

tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu; 

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum 

şi 

a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor 

de apărare împotriva incendiilor; 

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 



i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul 

tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea 

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 
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k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor. 

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de 

urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. 

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, 

autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de 

deplasarea forţelor de intervenţie. 

II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU în diverse comisii care funcţionează în unitatea de 

învăţământ: 

-Comisia tehnică pentru intervenţie în situaţii de urgenţă- responsabil; 

-Comisia de sanatate şi securitate în muncă-responsabil; 

-Comisia de Achiziţii Publice-membru 

-Lucrător desemnat pentru SSM 

-Cadru tehnic cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor. 

II.4. ATRIBUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR ŞCOLII 

- Rezolvă, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ- 

gospodăresc (liceu, internat, sală de sport). 

- Predă sub inventar, fiecărui profesor al clasei sala de curs/atelierul de care răspunde cu toate 

dotările şi materialele didactice şi le preia, la plecarea din unitate, pe bază de proces- verbal 

(anual doar pentru profesorii suplinitori, detaşaţi, asociaţi etc.). 

- Întocmeşte programul de lucrul săptămânal pentru personalul nedidactic. Stabilește cu 

conducerea unității programul de funcționare al centralei termice pentru sezonul rece și 

programul de furnizare a apei calde la internat; 

- Realizează împreună cu directorul unităţii, evaluarea anuală a personalului subordonat. 

- Verifica procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului pe şcoală. 

- Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru personalul din subordine. 

- Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă, in cladirea scolii si in exterior. 

- Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii in cladirile scolii şi la mobilierul deteriorat. 

- Monitorizeaza lucrarile de reparatii curente si capital, de intretinere, de curatenie si de 

igienizare a localului scolii, salii de sport, cantinei, internatului, spalatoriei, etc. 

- Monitorizeaza modul de efectuare a curateniei dupa igienizarea generala din vacanta de 

vara. 



- Zilnic verifica curatenia efectuata in clase, la grupurile sanitare, pe coridoare, in birouri, sala 

de sport, internat, in curtea scolii si in proxima vecinatate a scolii. Zilnic realizeaza controale 

privind conditiile create pentru activitatea didactica (iluminat, caldura, curatenie). 

- Zilnic verifica procesele verbale intocmite de cadrele didactice, paznici, fochisti si 

supraveghetorii de noapte si se implica pentru remedierea aspectelor negative. 

- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte utilizarea raţională a energiei 

electrice, combustibilului, apei şi a materialelor consumabile din unitate. 

- Noteaza toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor din patrimoniu in registrul special, 

contribuie la depistarea vinovatilor, intocmirea proceselor verbale de constatare si a 

instintariilor scrise catre parinti, stabilirea termenelor pentru reparatii si monitorizarea 

remedierilor. 

- Recuperează împreună cu diriginţii, profesorii sau angajaţii şcolii, pagubele produse de 

elevi. 

- Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală. 

II.5. RESPONSABILITĂŢI: 

- Răspunde de buna functionare şi păstrarea bunurilor de inventarul materialelor, utilajelor, 

aparatelor etc. aflate in dotarea laboratoarelor, atelierelor şcoală, cabinetelor de specialitate 

pe care le are în gestiune; 

- Răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă: în laboratoare, 

atelierele şcoală, cabinetele de specialitate; 

- Răspunde de recepţia cantitativă şi calitativă a produselor realizate în atelierele şcoală, etc. 

- Răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcţie de nevoile şcolii. 

- Răspunde de prezentarea personalului din subordine la serviciu. 

- Răspunde de realizarea şi menţinerea curăţeniei în cămin, şcoală, spaţiile verzi şi ateliere. 

- Răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, termice şi electrice din internat, şcoală 

şi ateliere şcoală. 

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator, atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor 

legii. 

Director, Tehnician ateliere, 

 


