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FIȘA POSTULUI 

Postul: electrician 

 

Locul de muncă: compartiment tehnic-administrativ  

 

Nivelul postului: de execuție  

 

Relații ierarhice: 

- subordonat directorului școlii 

- funcționale: cu toate compartimentele din cadrul unității școlare 

- de colaborare: cu personalul din cadrul compartimentului tehnic-administrativ 

Cerințele postului: 

- pregătirea profesională impusă ocupantului postului: studii medii - liceu sau școală profesională 

- alte cerințe specifice: certificat de calificare în meseria de electrician; 

 

Program de lucru: luni – vineri   

 

Atribuții și responsabilități: 

 
Atribuții specifice: 

Privind controlul, diagnosticarea și repararea instalațiilor electrice: 

- selectează și folosește corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii și rezistenței 

electrice; 
- interpretează corect schemele electrice, simbolurile și legile electrice de bază; determină 

circuitele paralele și în serie; 
- scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitate a muncii 

și PSI; 
- exercită verificări asupra instalațiilor electrice, vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de 

măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor PSI; identifica echipamentele și 
componentele defecte, în vederea remedierii; alege sculele, materialele și aparatele de măsură 
conform schemei de lucru; înlocuiește/repară echipamentul electric defect; 

- reface izolația circuitului și legăturile de împământare conform normelor tehnice; repune sub 
tensiune instalația electrică în vederea verificării calității lucrării; remediază eventualele defecte 
și prezintă lucrarea pentru recepție. 

 

Privind executarea/modificarea instalațiilor electrice:  

- citește și interpretează corect schema electrică; 

- alege materialele, dispozitivele, echipamentele și aparatele de măsură conform specificațiilor din 

schemă; 

- stabilește traseul instalației în funcție de cerințe și disponibilități; 

- montează tuburile de protecție, conductorii și echipamentele, și realizează conexiunile și 

- izolațiile conform schemei și normelor tehnice de securitate a muncii; 

- pune sub tensiune instalația și utilizează aparate, tehnici și proceduri specifice pentru 

- verificarea funcționării acesteia; 

- repară sau înlocuiește eventualele echipamente defecte, conductori, izolații etc. conform 

cerințelor. 
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Privind întreținerea instalațiilor electrice: 

- execută inspecții periodice și revizii tehnice ale instalațiilor tehnice; 

- identifică și verifică calitatea materialelor și curăță părțile accesibile ale instalației electrice; 

- stabilește necesitatea reparației în funcție de starea tehnică a instalației electrice și execută 

- atât reparații curente, cât și reparații capitale, ce presupun demontarea completă a instalației 

- electrice, vopsirea, ungerea și recondiționarea izolațiilor deteriorate etc; 

- execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalației electrice de 

- comandă în parametrii ceruți; 

Alte atribuții: 

- să cunoască caracteristicile constructive și funcționale ale utilajelor și instalațiilor cu care 

lucrează, să aplice întocmai normele de funcționare și întreținere a acestora, de protecție a 

muncii și PSI; 

- să asigure potrivit prescripțiilor tehnice, supravegherea permanentă a instalațiilor, 

utilajelor și a celorlalte mijloace încredințate, să verifice buna funcționare a dispozitivelor 

de siguranță, aparaturii de măsură și control; să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor și 

accidentelor atunci când se produc, să stea la dispoziția unității sau să se prezinte în cel 

mai scurt timp în caz de avarii sau alte urgențe; 
- să folosească și să păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecție 

și dispozitivele de siguranță; 
- să aducă imediat la cunoștință conducerii unității orice neregulă, defecțiune, anomalie, altă 

situație de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum și 

orice încălcare a normelor de protecție a muncii sau de prevenire a incendiilor; 
- să nu introducă țigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar provoca incendii 

sau explozii în zona centralei termice; 
- răspunde de ținerea la zi a registrului de evidentă a reparațiilor; 
- să înscrie constatările făcute cu ocazia controlului în instalații, precum și 

- dispozițiile date. 

Atribuții generale: 

- răspunde disciplinar, contravențional și penal pentru nerespectarea nonnelor legale în vigoare; 

- își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute de Legea nr. 
319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situațiile de urgență; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

- incendiilor; 

- își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor 
în instituțiile publice. 

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul postului 

răspunde disciplinar, contravențional sau penal, după caz. 

Prezenta fișă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de muncă, 

putând fi reînnoită în cazul apariției unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este necesar. 


