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FIŞA    INDIVIDUALĂ    A   POSTULUI   DE     LABORANT  
Conform O.M.E.C.T.S. 6143/2011  

  
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul 

contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul............, 
se încheie astãzi,.. ……….., prezenta fişã a postului:  
  
Numele şi prenumele ..........  
Denumirea postului:.......... Laborant  fizica, chimie, biologie Decizia de 
numire: ....................  
Compartimentul: Personal didactic auxiliar  
  
Cerinţe:  
- studii superioare  
- cunoştinţe operare PC  
  
Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director,  director adjunct, şefi de catedră;  
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt, compartimente 

similare  ale altor unităţi de învăţământ;  
- de reprezentare a unitãţii şcolare.  
  

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI  
  
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII  
  
• Respectă planurie manageriale ale şcolii corelându-şi activitatea cu obiectivele generale ale instituţiei;  
• Analizează  programele şcolare  şi proiectează activitãţile  laboratoarelor;  
• Elaborează documentele de proiectare, se implică în proiectarea activităţilor şcolii, corelând activităţile 

proprii cu cele curriculare şi extracurriculare ale şcolii. Realizează planificarea calendaristică a 
activităţilor laboratoarelor;   

• Elaborează împreună cu profesorii de specialitate regulamentul de funcţionare a laboratoarelor  – parte 
integrantă a ROI.  

• Actualizează documentele de proiectare didacticã.  
• Respectă reglementările legale în vigoare la locul de muncă.  

  
 2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE  

  
• Asigură asistenţă profesorilor de specialitate în utilizarea laboratoarelor;  
• Gestionează laboratoarele, ţinând evidenţa clară a materialelor existente, în urma inventarierilor anuale 

la nivelul unităţii;  
• Întreţine şi administrează materialul didactic din laboratoarele de specialitate;  
• Organizează  şi întreţine materialele didactice necesare activitãţilor de predare-învãţare.  
• Elaborează fişe de laborator privind obligaţiile elevilor la lucru în laboratoare, sub îndrumarea 

profesorilor de specialitate;  
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• Împreună cu profesorii care desfăşoară ore în laborator, urmăreşte păstrarea mobilierului în bune 
condiţii. În cazul producerii de stricăciuni informează dirigintele, directorul în vederea recuperării 
prejudiciilor de la vinovat;  

• Utilizează şi gestionează eficient materialul didactic şi alte resurse puse la dispoziţie;  
• Întocmeşte note de constatare a prejudiciilor aduse de către elevi;  
• Întocmeşte referate de necesitate pentru întreţinerea laboratorului;  
• Identifică şi propune casarea materialului didactic a cărui folosire este imposibilă;  
• Verifică permanent starea de funcţionare a utilajelor din dotare şi asigură utilizarea în bune condiţii a 

acestora;   

• Sprijină activităţile şcolare specifice: olimpiade, concursuri, perfecţionări;  
• Respectă cu stricteţe normele privind protecţia muncii şi normele privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor.  
  

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE    
  

• Participă  la realizarea activitãţilor extracurriculare.  
• Asigură  asistenţă de specialitate la activităţile extracurriculare;  
• Participă la activităţile din proiectele de parteneriat educaţional;  
• Se implică în realizarea de parteneriate educaţionale.  
  
4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE  
• Comunică şi relaţionează la nivel intern cu toate categoriile  de personal(elevi, personal didactic, didactic 

auxiliar, echipa managerialã) dând dovadă de tact, solicitudine,  capacitare de solicitare empatică;  

• Comunică în timp util informaţiile solicitate la nivelul instituţiei sau forurilor ierarhice superioare; 
Comunică şi relaţionează la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitatea locală, parteneri 
sociali);  

• Comunică cu diferite instituţii publice prin realizarea unor schimburi de experienţă cu alte unităţi 
şcolare, CCD, etc.   

• Încheie  parteneriate educaţionale în vederea realizării scopului educativ al unităţii şcolare  
• Relaţionează cu firmele producătoare de material didactic.Identifică modalităţi de comunicare eficiente;  
• Înaintează periodic rapoarte conducerii instituţiei;  
• Asigură evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor specifice;  
• Participă la şedinţele Consiliului Profesoral, catedrelor şi comisiilor metodice atunci cand i se  

solicită;  
  

 5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  
  

• Identifică  nevoile proprii de dezvoltare prin autoevaluarea permanentă ţinând cont de dinamica 
informaţiei în domeniu;  

• Participă la activitãţi de formare profesionalã şi dezvoltare în carierã, identifică necesarul de 
autoinstruire în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu;  

• Participă permanent la instruirile organizate de inspectoratul şcolar, la activitãţi metodice, stagii de 
formare/cursuri de perfecţionare, manifestãri ştiinţifice etc.    

• Aplică cunoştinţele/abilitãţile/competenţele dobândite.  
• Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale.  
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6.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 
UNITĂŢII ŞCOLARE  

• Contribuie la educarea elevilor în vederea promovãrii deschiderii spre lumea contemporanã;  
• Participă la proiectarea şi promovarea ofertei educaţionale;  
• Promovează  sistemul de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii, prin popularizarea activităţilor şcolii pe 

Internet, in diverse publicaţii, etc. .  
• Facilitează  procesul de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.  
• Iniţiază  şi partcipă la derularea proiectelor şi parteneriatelor.  
• Participă alături de profesorii de speialitate la organizarea activitãţilor privind respectarea normelor, 

procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activitãţile desfãşurate în laborator.  
  
II. ALTE ATRIBUŢII  

• Acordă sprijin profesorilor de discipline tehnologice în gestionarea și organizarea materialului didactic.  
• În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte 

sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a 
muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  


