
FIŞA POSTULUI  

 

Denumirea instituţiei publice:UNIVERSITATEA DE ARTE din TÂRGU-MUREŞ                                                                        

Compartimentul: INTREŢINERE  

Denumirea postului: MUNCITOR INTREȚINERE 

COR:  

Numele şi prenumele angajatului:  

Gradul profesional al ocupantului postului: medii 

Nivelul postului: de execuție 

 

 

 

ATRIBUŢII DE SERVICIU 

 

 

I. Este subordonat –   Şef serviciu 

    

II. Colaborează cu –   1. Regizorul artistic 

     2. Scenograful 

     3. Regizorul scenic 

     4. Recuziter 

     4. Cu celelalte compartimente pe linie de întreţinere   

       

III. Atribuţiile postului: 

 

- să se prezinte la serviciu conform programului; 

- să respecte timpul de lucru și să-l folosească integral și eficient; 

- să respecte normele N.G.P.M., N.T.S.M., P.S.I; 

- să poarte echipamentul de lucru și protecție numai pentru scopul pentru care a fost destinat; 

- să participe efectiv la lucrarile de intreținere și reparații planificate precum și la cele accidentale; 

- aduce la cunostință șefului direct toate neconformitățile constatate în desfășurarea activității; 

- să asigure păstrarea bunurilor din dotare; 

- să mențină curațenia la locul de muncă; 

- să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă; 

- să-și ridice necontenit calificarea profesională, să urmeze și să absolve cursurile de perfecționare 

organizate sau recomandate de conducere.  

 

Responsabilitati : 
- raspunde de remedierea promptă a defecțiunilor apărute în sectorul sau de activitate; 

- răspunde de exploatarea corectă și intreținerea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor din raza sa 

de activitate; 

- răspunde de calitatea lucrărilor efectuate; 

- răspunde de păstrarea și intreținerea bunurilor din dotare; 

- răspunde de respectarea prevederilor CCM, ROF, ROI, decizii și note de serviciu din cadrul 

universității 

1. Remedierea defecţiunilor instalaţiilor electrice din sălile de curs, a birourilor şi atelierelor. 

2. Asigură toate lucrările de intreţinere (cu personalul propriu) din cadrul universităţii. 

3. Răspunde la solicitările de reparaţii a instalaţiilor sanitare. 

4. Răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire centrală. 

5. Efectuază controale zilnice la sistemul de încălzire (apă caldă – rece) 

6. Execută lucrările de lăcătuşerie şi de întreţinere conform ordinului de lucru primit. 

7. Execută orice reparaţie în sălile de curs şi de specialitate. 

8. Respectă normele specifice P.S.I. stabilite pentru lăcătuş–mecanic şi normele de securitate a 

muncii. 



 

 

 

 

 

    ANGAJATOR      ANGAJAT 

   
 


