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1 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE BUZĂU 
 STR. HORTICOLEI, NR. 54 

 TEL 0238/725546  FAX 0238/725545 
 email: lpdv_bz@yahoo.com 

 

 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău  organizează concurs 

pentru ocuparea a 1 post de LENJEREASĂ  

pe perioadă nedeterminată 

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate se depun la secretariatul 

instituției până la data de 01.03.2021, în intervalul orar 900-1300. 

ACTE  NECESARE 

• Cerere înscriere; 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• Copie xerox după actele de studii; 

• Curriculum vitae; 

• Cazier judiciar; 

• Adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni înaintea susținerii concursului   

(apt pentru postul de lenjereasă); 

• Copie xerox a cărții de muncă  sau  extras din REVISAL; 

• Recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul). 

Copiile actelor necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică 

pentru conformitate cu originalul la secretariat. 
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CALENDARUL CONCURSULUI  

Proba Descrierea probei Data Ora 

SELECȚIA DE 

DOSARE 

Selectarea dosarelor care îndeplinesc 

cerințele de înscriere la concurs 

02.03.2021  

PROBA SCRISĂ  

(100 P) 

Rezolvarea unui test grilă din tematica 

anunțată. 

09.03.2021 1000  

PROBA PRACTICĂ  

(100 P) 

Realizarea unor sarcini conform fișei 

postului 

11.03.2021 1000 

INTERVIU  

(100 P) 

Realizarea unui interviu în scris, urmat de 

discuții pe baza întrebărilor de interviu 

structurat. (50 p) 

12.03.2021  1000 

 Evaluarea CV-ului (50 p)   

 

Notă: Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare 
dintre probe. 
Punctajul minim pentru promovarea probelor este 50 p.  
Nepromovarea unei probe determină eliminarea candidatului din concurs. 

CONDIŢII GENERALE 

• să cunoască bine limba română, scris şi vorbit; 

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie; 

• să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni care 

determine incompatibilitatea cu funcția pentru care candidează. 

CONDIŢII SPECIFICE        

studii  - Nivel II - Studii medii   

pregătire de specialitate în domeniul Confecții textile (croitorie) 

vechime în muncă – 5 ani  
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TEMATICA CONCURSULUI 

• Norme și reguli de igienă 
• Securitate și sănătate în muncă 
• Reguli și norme privind apărarea împotriva incendiilor 
• Atribuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ 
• Atribuțiile lenjeresei 
• Elemente de croitorie 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE   

• Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/25.08.2020 - pentru aprobarea Normelor de 
igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea odihna și recreerea 
copiilor și tinerilor  

• Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, actualizată 2018  
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotiva incendiilor, actualizată 2019  
• OMEN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar 
• Legea nr. 53/2003 republicată 2020 – Codul muncii 
• Maria Ciutea, Petrache Dragu, Manualul croitorului, Editura didactică și pedagogică, 

2001, pp. 3-47, 341-342.  
 https://alegereamea.files.wordpress.com/2016/02/manualul-croitorului.pdf 

 
 

 

Avizat,  

DIRECTOR, 

Prof. Leca Adriana-Florentina  

 

 

 

 

 

 

 Președinte Comisie concurs,  

Mirela Crăciunescu 
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DESCRIEREA POSTULUI DE LENJEREASĂ  

Poziția în COR/Cod: 912101 

Categoria de personal: Nedidactic  

- Compartimentul: Administrativ 
Nivelul postului: Execuție (40h/săpt.) 
 
Scopul general al postului constă în: 

• întreținerea și repararea obiectelor textile (a îmbrăcămintei, a lenjeriei de pat și a altor textile);  
• ținerea evidenței obiectelor textile gestionate. 

 
Competențe personale: 

- să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, 
autocontrol, atitudine pozitivă,  

- să aibă calități psihice necesare (spirit de observatie, răbdare, viteză de reacție, capacitate de 
orientare în spațiu, capacitate de comunicare etc.); 

- să nu aibă antecedente penale. 
 
 
Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului 
Sarcinile de serviciu sunt obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază, corespunzătoare unei 
părți de 100% din salariu de bază. 
Salariatul este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de 
serviciu stabilite în prezenta fișă. 
Salariatul este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are 
în gestiune. 
 
Atribuții specifice postului: 

- să țină evidența obiectelor textile pe categorii - ex. clase și elevi, încăperi ș.a. 
- să verifice zilnic integritatea inventarului (perdele, prosoape, fețe de masă, cearceafuri ș.a.); 
- să depoziteze lenjeria și obiectele textile în condiții igienice, ferite de praf și umezeală; 
- să preia/predea obiectele de îmbrăcăminte/ lenjeria sau alte obiecte textile de la/către elevi, cadre 

didactice, pedagogi școlari, îngrijitori, supraveghetori de noapte, pe baza evidenței zilnice; 
- să pregătească echipamentul copiilor pentru evenimente, concursuri, tabere și excursii; 
- să repare defecțiunile obiectelor textile; 
- să pregătească obiectele textile pentru călcare; 
- să calce obiectele textile; 
- să pregătească pentru predare obiectele călcate, pe categorii; 
- angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucțiunilor de utilizare substanțele periculoase, instalațiile, 

mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; 
 
Atribuții generale: 
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- să asigure calitatea si eficiența muncii pe care o desfășoară; 
- să asigure climatul de muncă eficient; 
- să respecte condițiile deontologice specifice profesiei; 
- să cunoască și să respecte toate procedurile interne ale instituției care au legătură cu activitatea sa; 
- să anunțe conducerea școlii  prin cerere de învoire sau telefonic când nu se pot prezenta la serviciu în 

situații neprevăzute și temeinic motivate, pentru a se putea realiza înlocuirea angajatului; 
- să nu desfășoare și să nu favorizeze activități generatoare de concurență neloială, acte sau fapte 

care sunt contrare bunei credințe și uzanțelor cinstite; 
- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu; 
- să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini 

conforme fișei postului; 
- să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă 

față de toate persoanele cu care vine în contact; 
- să respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii și PSI din obiectivul unde desfășoară serviciul; 
- să acorde ajutor atât cât este rațional posibil oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol; 
- angajatul va desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alte persoane, în conformitate cu pregătirea și 
instruirea în domeniul protecției muncii primită de la angajatorul său; 

- să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a 
acestora; 

- să aducă la cunoștință de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria 
persoană sau de alte persoane din instituție; 

- să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atât 
timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritate competența 
pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale; 

- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți participanți; 

- să informeze de îndată conducerea despre orice deficiență constatată sau eveniment petrecut; 
- să execute alte activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele 

care au acest drept. 
 
Detalierea activităților prestate 

1. Preluarea / predarea obiectelor textile de la spălătoreasă/pedagogi/supraveghetori de 
noapte/îngrijitori/cadre didactice 
1.1. Stabilirea prestaţiei 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
1.1.1. Prestaţia este stabilită în funcţie de tipul operaţiei de executat; 
1.1.2. Prestaţia este stabilită în funcţie de tipul obiectelor; 
1.1.3. Prestaţia este stabilită în funcţie de timpul de predare; 
1.2. Preluarea / predarea obiectelor textile 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
1.2.1. Obiectele de lenjerie/îmbrăcăminte sunt preluate / predate pe baza documentelor de 
înregistrare (bonuri, borderouri, procese verbal etc.) şi a semnăturii celor implicați; 
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1.2.2. Obiectele sunt  predate la termenul stabilit; 
1.2.3. La predare, obiectele sunt împachetate conform normelor interne specifice pentru a permite 
folosirea/depozitarea în bune condiţii; 
 
2. Pregătirea obiectelor textile pentru călcare 
2.1. Verificarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
2.1.1. Verificarea este efectuată pe baza documentelor de înregistrare; 
2.1.2. Eventualele necorelări de înregistrare sunt sesizate şi semnalate prompt conform 
metodologiei locului de muncă (completarea caietelor de procese verbale cu deficienţe, necorelări 
şi retururi neefectuate, sesizarea şefului ierarhic etc.); 
2.1.3. Verificarea este efectuată în scopul depistării eventualelor defecţiuni ale obiectelor (rupturi, 
piese şi accesorii lipsă, deficienţe de culoare, uzură pronunţată a ţesăturii, arsuri etc.); 
2.2. Marcarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
2.2.1. Marcarea este efectuată pe fiecare obiect în parte; 
2.2.2. Marcarea este efectuată prin înscrierea datelor specifice  
2.2.3. Marcarea este efectuată manual prin coasere sau alte mijloace; 
2.2.4. Eventualele probleme sunt sesizate prompt şi soluţionate; 
2.3. Sortarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
2.3.1. Sortarea este efectuată pe tipuri de obiecte; 
2.3.2. Sortarea este efectuată în funcţie de caracteristicile obiectelor (natura fibrei, culoare etc.); 
2.4. Formarea şarjelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
2.4.1. Şarjele sunt formate în funcţie de procedeul de prelucrare; 
2.4.2. Şarjele sunt formate în funcţie de capacitatea echipamentului de călcare; 
2.4.3. Şarjele sunt formate în funcţie de tipul obiectelor; 
 
3. Repararea defecţiunilor obiectelor textile 
3.1. Stabilirea metodei de reparare 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
3.1.1. Metoda de reparare este stabilită în funcţie de tipul defecţiunii (ruperea, topirea sau 
spargerea nasturilor sau a altor accesorii, descoaserea tivurilor sau a altor cusături, dezlipirea unor 
piese sau accesorii, ruperea obiectelor etc.); 
3.1.2. Metoda de reparare este stabilită în funcţie de tipul obiectului (obiecte de lenjerie - feţe de 
pernă, cearceafuri, feţe de masă, cămăşi, bluze, pijamale, tricouri; obiecte de îmbrăcăminte: fuste, 
pantaloni, canadiene, sacouri, pardesiuri, etc.); 
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3.1.3. Metoda de reparare este stabilită în funcţie de dotarea locului de muncă; 
3.2. Repararea defecţiunii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
3.2.1. Defecţiunea este reparată utilizând echipamentele şi materialele adecvate tipului de 
remediere; 
3.2.2. Defecţiunea este reparată prin metodologia specifică tipului de defecţiune (coasere manuală, 
coasere cu maşina de cusut, lipire etc.); 
3.2.3. Defecţiunea este reparată astfel încât să se asigure aspectul iniţial al obiectului; 
 
4. Călcarea obiectelor textile 
4.1. Verificarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
4.1.1. Verificarea este efectuată în funcţie de tipul obiectului; 
4.1.2. Verificarea este efectuată în funcţie de natura fibrei (fibre sensibile sau rezistente la 
temperatură); 
4.1.3. Verificarea este efectuată pentru a depista eventualele deficienţe de calitate din etapele 
anterioare ale procesului tehnologic (spălat / curăţat necorespunzător, pete nedetaşate, uscare 
incompletă, rupturi etc.); 
4.2. Stabilirea metodei de călcare 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
4.2.1. Metoda de călcare este stabilită în funcţie de tipul obiectului (călcare la stație de călcat 
pentru cămăşi, halate, pijamale, maieuri, tricouri etc.; aburire pentru obiecte de îmbrăcăminte: 
sacouri, pardesiuri, paltoane, rochii; călcare manuală, cu fierul de călcat pentru diverse tipuri de 
obiecte de lenjerie şi de îmbrăcăminte etc.); 
4.2.2. Metoda de călcare este stabilită în funcţie de natura fibrei; 
4.2.3. Metoda de călcare este stabilită în funcţie de utilajele şi echipamentele din dotare; 
4.3. Călcarea obiectelor textile 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
4.3.1. Călcarea obiectelor este efectuată în funcţie de metoda de călcare stabilită; 
4.3.2. Călcarea este efectuată în funcţie de metodologia specifică de călcare (călcarea părţilor 
componente ale obiectului într-o anumită ordine în funcţie de tipul obiectului etc.); 
4.3.3. Călcarea este efectuată astfel încât să nu conducă la deteriorarea obiectelor textile; 
4.4. Retuşarea obiectelor călcate 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
4.4.1. Retuşarea obiectelor călcate este efectuată pentru a înlătura deficienţele de călcare (cute, 
porţiuni necălcate sau şifonate ulterior etc.); 
4.4.2. Retuşarea obiectelor călcate este efectuată conform metodologiei specifice (călcare locală cu 
fierul de călcat în funcţie de tipul obiectului); 
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4.4.3. Retuşarea obiectelor călcate este efectuată astfel încât să nu afecteze calitatea prestaţiei şi 
integritatea obiectului textil; 
4.5. Împachetarea obiectelor călcate 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
4.5.1. Împachetarea obiectelor călcate este efectuată prin procedura specifică  
4.5.2. Împachetarea obiectelor călcate este efectuată în funcţie de tipul obiectului; 
 
5. Pregătirea pentru livrare a obiectelor călcate 
5.1. Verificarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
5.1.1. Verificarea este efectuată din punct de vedere calitativ; 
5.1.2. Verificarea este efectuată cantitativ pe baza documentelor de înregistrare (procese verbale 
etc.); 
5.1.3. Eventualele deficienţe sesizate sunt semnalate conform procedurilor interne; 
5.2. Trierea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
5.2.1. Trierea este efectuată pe tipuri de obiecte; 
5.2.2. Trierea este efectuată conform documentelor de înregistrare; 
5.2.3. Trierea este efectuată astfel încât să se reconstituie comenzile iniţiale; 
5.3. Ambalarea obiectelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
5.3.1. Ambalarea obiectelor este efectuată pe predarile/preluările iniţiale; 
5.3.2. Modul de ambalare a obiectelor se realizează conform reglementărilor locului de muncă; 
 
6. Controlul calităţii prestaţiilor 
6.1. Efectuarea controlului prestaţiilor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
6.1.1. Controlul prestaţiilor este efectuat conform procedurilor de lucru; 
6.1.2. Controlul prestaţiilor este efectuat în funcţie de tipul procesului de prelucrare la care a fost 
supus obiectul; 
6.1.3. Controlul prestaţiilor este efectuat în funcţie de tipul obiectului; 
6.2. Sesizarea deficienţelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
6.2.1. Deficienţele sesizate (călcare şi împachetare defectuoasă, reparare necorespunzătoare a 
defecţiunilor obiectelor etc.) sunt remediate prompt astfel încât să se respecte termenul prestaţiei; 
6.2.2. Deficienţele sesizate sunt remediate astfel încât să se asigure condiţiile de calitate a lucrărilor 
executate; 



CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LENJEREASĂ 

 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE BUZĂU 
 STR. HORTICOLEI, NR. 54 

 TEL 0238/725546  FAX 0238/725545 
 email: lpdv_bz@yahoo.com 

 

6.2.3. Deficienţele care nu pot fi remediate sunt înregistrate conform reglementărilor locului de 
muncă; 
 
7. Întreţinerea echipamentelor specifice de călcătorie 
7.1. Verificarea funcţionării echipamentelor de călcătorie 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
7.1.1. Verificarea funcţionării echipamentelor este efectuată în funcţie de tipul acestora; 
7.1.2. Verificarea funcţionării echipamentelor este efectuată conform prescripţiilor din cartea 
tehnică; 
7.1.3. Verificarea funcţionării echipamentelor este efectuată în funcţie de tipul lucrărilor realizate; 
7.2. Întreţinerea echipamentelor de călcătorie 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
7.2.1. Echipamentele sunt întreţinute în condiţii de funcţionare conform prescripţiilor tehnice; 
7.2.2. Echipamentele sunt întreţinute astfel încât să se asigure funcţionarea la parametrii normali de 
lucru; 
7.2.3. Echipamentele sunt păstrate şi depozitate în condiţii de siguranţă; 
7.2.4. Deficienţele de funcţionare sunt identificate la timp şi anunţate în vederea remedierii 
prompte; 
 
8. Întocmirea documentelor specifice 
8.1. Identificarea şi evaluarea datelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
8.1.1. Datele sunt identificate în funcţie de tipul lucrării; 
8.1.2. Datele sunt identificate în funcţie de documentele de întocmit  
8.2. Întocmirea documentelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
8.2.1. Documentele sunt întocmite astfel încât să corespundă scopului urmărit; 
8.2.2. Documentele sunt redactate în formatul solicitat; 
8.2.3. Documentele sunt întocmite la termenele impuse; 
8.3. Arhivarea documentelor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
8.3.1. Documentele sunt arhivate conform cerinţelor locului de muncă; 
8.3.2. Documentele sunt ordonate astfel încât să permită un acces rapid; 
 
9. Organizarea cadrului general al activităţii la locul de muncă 
9.1. Efectuează lucrări de curăţenie în vederea începerii activităţii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
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9.1.1. Aplică conform planului de igienizare al unităţii succesiunea operaţiilor de curăţenie şi 
întreţinere ţinând seama de particularităţile acestora; 
9.1.2. Foloseşte corect materialele şi echipamentul tehnic specific; 
9.2. Verifică şi pregăteşte utilajele, ustensilele, alte obiecte de inventar în vederea desfăşurării 
lucrului 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
9.2.1. Execută conform instrucţiunilor sanitare operaţii de curăţenie şi întreţinere a mobilierului, 
utilajelor şi obiectelor de inventar folosite; 
9.2.2. Controlează zilnic şi ori de câte ori este nevoie starea tehnică a utilajelor din dotare; 
9.2.3. Efectuează curăţenia curentă a locului de muncă ori de câte ori este necesar în timpul 
programului de lucru, inclusiv conform planului de igienizare al unităţii; 
9.3. Pregăteşte locația în vederea închiderii activităţii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
9.3.1. Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare a produselor finite, materiilor prime şi 
materialelor consumabile; 
9.3.2. Respectă succesiunea corectă a operaţiilor de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor, mobilierului, 
utilajelor şi obiectelor de inventar ce revin postului în baza planului de igienizare a unităţii; 
9.3.3. Controlează încadrarea în limitele de funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor conform 
planului de igienizare a unităţii; 
 
10. Planificarea activităţii proprii 
10.1. Identificarea obiectivelor şi sarcinilor 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
10.1.1. Obiectivele sunt identificate astfel încât activităţile să fie evaluate în totalitate; 
10.1.2. Sarcinile sunt analizate stabilind priorităţile şi gradul de complexitate, astfel încât să se 
estimeze corect resursele necesare; 
10.2. Stabilirea etapelor activităţii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
10.2.1.Etapele de realizare a activităţii sunt stabilite corect astfel încât să corespundă complexităţii 
acesteia şi termenelor stabilite; 
10.2.2. Etapele activităţii sunt stabilite identificând fazele şi ordinea de desfăşurare, pe priorităţi; 
10.3. Întocmirea programului de activităţi 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
10.3.1. Programul este întocmit ţinând cont de etapele stabilite astfel încât să se asigure corelarea 
între termenele intermediare; 
10.3.2. Programul ţine cont de solicitările clienţilor, unde este cazul; 
10.3.3. Programul întocmit este flexibil, permiţând modificarea în funcţie de situaţiile neprevăzute 
care pot să apară, astfel încât să se asigure respectarea termenelor finale; 
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10.3.4. Programul este astfel întocmit încât să asigure respectarea termenelor impuse şi a resurselor 
alocate; 
 
11. Aplicarea normelor igienico - sanitare 
11.1. Menţinerea igienei individuale 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
11.1.1. Echipamentul de protecţie este menţinut permanent în stare curată; 
11.1.2. Echipamentul de protecţie este utilizat în tot timpul activităţii de producţie; 
11.1.3. Igiena personală se menţine conform normelor legale în vigoare şi regulamentelor interne; 
11.2. Aplicarea normelor igienico-sanitare la locul de muncă 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
11.2.1. Normele igienico-sanitare specifice ocupaţiei sunt aplicate corect, conform reglementărilor 
locului de muncă; 
11.2.2. Normele igienico-sanitare sunt aplicate permanent în toate activităţile de la locul de muncă; 
11.2.3. Orice deficienţă înregistrată la aplicarea normelor sanitare este remediata sau semnalata şi 
raportata în cel mai scurt timp, conform reglementărilor locului de muncă; 
 
12. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 
situaţiilor de urgenţă 
12.1. Îşi însuşeşte normele de sănătate şi securitate în muncă 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
12.1.1. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite pe baza informaţiilor primite în 
cadrul instructajelor specifice. 
12.1.2. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite în corelaţie cu specificul lucrărilor 
de executat şi particularităţile locului de muncă. 
12.1.3. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite având în vedere toate aspectele 
relevante pentru desfăşurarea activităţilor. 
12.1.4. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite urmărind semnificaţia mijloacelor 
de semnalizare şi avertizare utilizate în sectorul de activitate. 
12.2. Utilizează echipamentul individual de lucru şi de protecţie 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
12.2.1. Echipamentul este utilizat în corelaţie cu specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale. 
12.2.2. Echipamentul este utilizat în scopul pentru care a fost primit. 
12.2.3. Echipamentul este utilizat în conformitate cu prevederile producătorului. 
12.2.4. Echipamentul este utilizat conform procedurii specifice de la locul de muncă. 
12.3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
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12.3.1. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate permanent, 
pe întreaga derulare a activităţilor. 
12.3.2. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate cu stricteţe, 
pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă. 
12.3.3. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate conform 
procedurilor specifice pentru lucrarea de executat. 
12.4. Respectă prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
12.4.1. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate conform cerinţelor 
formulate în instructajele specifice. 
12.4.2. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate în corelaţie cu specificul 
locurilor în care se desfăşoară activităţile. 
12.4.3. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate conform procedurilor 
interne specifice. 
12.5. Intervine în caz de accident 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
12.5.1. Intervenţia se desfăşoară conform responsabilităţilor precizate în planul de acţiune în situaţii 
de urgenţă. 
12.5.2. Intervenţia se desfăşoară prin modalităţi adecvate în funcţie situaţia concretă şi tipul de 
accident produs. 
12.5.3. Intervenţia se desfăşoară conform procedurilor interne ale companiei, evitându-se 
agravarea situaţiei deja create şi accidentarea altor persoane. 
12.5.4. Acordă sprijin personalului abilitat, în funcţie de solicitări. 
 
13. Comunicarea la locul de muncă 
13.1. Primeşte şi transmite informaţii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
13.1.1. Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date pentru transmiterea şi 
primirea corectă şi rapidă a informaţiilor; 
13.1.2. Transmiterea şi primirea informaţiilor este efectuată permanent cu respectarea raporturilor 
ierarhice şi funcţionale; 
13.1.3. Limbajul utilizat este specializat, specific locului de muncă pentru primirea şi transmiterea 
informaţiilor cu corectitudine şi claritate; 
13.1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos; 
13.1.5. Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea desfăşurată; 
13.1.6. Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice pentru obţinerea de răspunsuri relevante; 
13.2. Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optime 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
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13.2.1. Atribuţiile concrete sunt preluate în funcţie de normele interne şi indicaţiile şefului direct; 
13.2.2. Deciziile, dispoziţiile şi ordinele conducerii sunt interpretate corect şi precis; 
13.2.3. Sugestiile sunt comunicate sau redactate cu claritate, concizie, cu respectarea raporturilor 
ierarhice şi funcţionale; 
13.2.4. Participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi 
drepturilor celorlalţi colegi; 
13.2.5. Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un proces agreat şi acceptat 
de toţi membrii grupului; 
13.2.6. Divergenţele apărute sunt comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu 
promptitudine a acestora în scopul desfăşurării fluente a activităţii; 
13.3. Diseminează informaţii 
Criterii de evaluare a performanţelor: 
13.3.1. Informaţiile de interes general sunt sintetizate cu rigurozitate, pentru a asigura un impact 
pozitiv asupra întregii echipe; 
13.3.2. Diseminarea informaţiilor către ceilalţi membri ai echipei se face cu operativitate; 
13.3.3. Informaţia diseminată este clar structurată şi sintetizată; 
 
14. Alte sarcini 
14.1. Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu 
regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea superiorului sau altor persoane 
stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate; 
 

 
Condițiile de lucru ale postului 
 
Statutul angajatului:  - Permanent             

- Desfășurarea activității 
Își desfășoară activitatea în încăperile destinate depozitării și gestionării lenjeriei, precum și spălării 
obiectelor textile. 
Echipamentele și materialele de lucru sunt puse la dispoziție de către școală, conform normativelor 
legale în vigoare. 
Condiții de formare profesională: Participă periodic la cursuri de igienă. 
 


