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FISA POSTULUI 

 

 

I. INFORMATII GENERALE ALE POSTULUI 

1. Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

2. Numele şi prenumele titularului: ____________ 

3. Locul de munca: Compartimentul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei 

Medicale      

4. Nivelul postului: funcție de execuție 

5. Gradul profesional al ocupantului postului: Principal 

6. Vechime în specialitate necesara:  

                   Asistent medical debutant, fara vechime     

                   Asistent medical, 6 luni vechime ca asistent medical 

                   Asistent medical principal, 5 ani vechime ca asistent medical     X 

7. Timp de munca: 8 ore/zi 

8. Cod COR:222101 

II. SPECIFICATIILE POSTULUI 

1.Scopul principal al postului: prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei 

medicale, indeplinește toate activitățile ce decurg din Fișa Postului; 

Nivel decalificare desemnat prin titlurile oficiale 

2. Pregatire de baza:  

Pregatire de baza (corespunzatoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale) 

- Scoala postliceala sanitara PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an sau 

scoala Postliceala sanitara)    X 

- Studii superioare (S) 

3. Pregatire de specialitate:  

- alte studii, cursuri si specializari, grade profesionale etc. 



4. Nivel de certificare si autorizare 

- Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. 

- Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. in conformitate cu prevederile OUG 

NR.144/2008 actualizata, privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical. 

- Asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru 

prejudicii cauzate prin actul medical- incheiata annual, in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare. 

5. Cunostiinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): mediu 

6. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): nu este cazul 

7. Competenta manageriala: nu este cazul 
8. Cerinte specifice - calitati personale: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, loialitate, 

comunicativitate, creativitate, rapiditate, energic, puternic, seriozitate, responsabilitate, 

confidentialitate, rabdare, amabilitate, calm, punctual, perseverent, capacitate de munca in echipa. 

9.  Cerinte(criterii) pentru exercitare: 
 Inteligenta; 

 Atentie concentrata si distributiva; 

 Initiativa;  

 Echilibru emotional; 

 Usurinta, claritate si coerenta in exprimare; 

 Capacitate de a lucra cu oamenii; 

 Putere de concentrare; 

 Rezistenta la stres. 

III. POZITIE IN STRUCTURA UNITATII 

 subordonat: Managerului, Directorului medical; 

 are in subordine: agentii dezinfectori 

 inlocuieste: alt asistent medical generalist (cu mentiune scrisa) 

IV. RELATII DE MUNCA  

 Ierarhice: Manager, Director medical 

 Functionale: Cu toate celelalte sectii/cabinete/laboratoare/servicii/birouri/ 

compartimente, etc. din cadrul spitalului in scopul realizarii sarcinilor de serviciu. 

 De colaborare – cu personalul medico-sanitar, cu personalul auxiliar (infirmiera, 

îngrijitoare de curaţenie etc.), profesionisti din alte departamente. 

 De reprezentare: nu este cazul 

 Delegare de atributii si competenta  

- in cazul in care lipseste din unitate - nu este cazul. 

- respectarea competentelor in raport cu sarcinile delegate de catre medici 

V. ACTIVITATILE EXERCITATE CU TITLUL DE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST (Legea 278/2015, OUG 144/2008) 

1. Furnizarea serviciilor de ingrijiri generale de sanitate de natura preventive. 

2. Protejarea sanatatii prin administrarea tratamentului conform prescriptiilor 

medicului. 



3. Acordarea primului ajutor in baza competentei de a initia in mod independent 

masuri imediate pentru mentinerea in viata si aplicarea in situatii de criza sau 

catastrofa a acestor masuri. 

VI. ATRIBUTIILE, RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE POSTULUI 

A. ATRIBUȚII GENERALE  

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului.  

2. Cunoaște și respectă Regulamentul intern și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al spitalului.  

3. Activitatile desfasurate de asistentii medicali se exercita cu asumarea responsabilitatii 

privind planificarea, organizarea, evaluarea si furnizarea serviciilor, precum si cu privire 

la totalitatea actelor si tehnicilor practicate. 

4. Participă, in limita competentelor, la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în 

salon și secție/ compartiment. 

5. Comunică cu pacienții și aparținătorii acestora într-un limbaj adecvat nivelului lor de 
înțelegere în scop psiho-terapeutic.  

6. Utilizează sistemul informatic integrat în limita drepturilor acordate folosind ID și parola 
proprie (proceduri, analize medicale, preluare pacient, externare, materiale sanitare, statistică)  

7. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
asociate asistenţei medicale .  

8. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori 
de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.  

9. Respectă secretul profesional şi Codul de etică profesională al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud. 

10. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali, in limita competentelor.  

11. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.  

12. Efectuează controlul periodic impus de lege;  

13. Respectă « Drepturile pacientului » conform Ordinului MS 46/21.01.2003 completata cu 

Legea 347/2018.  

14. Participă la cursuri de perfecţionare profesională organizate la nivel de unitate sanitară, la 

cursuri de Educatie Profesionala Continua organizate OAMGMAMR, etc., asigurându-şi o 

permanentă perfecţionare a cunoştinţelor profesionale.  

15. Respectă programul de lucru şi programarea concediului de odihnă.  

16. Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la 

parametrii de calitate impuşi.  

17. La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă.  

18. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă.  

19. Respectă legislaţia în vigoare privind răspunderea civilă a personalului medical. 

Asistentul medical care acordă asistenţă medicală în sistemul public este obligat să încheie o 

asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii 

cauzate prin actul medical.  

20. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia pe baza 

certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 



Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării 

de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.  

21. Asistentul medical îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice şi 

funcţionale.  

22. Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi 

întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului.  

23. Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienți, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora.  

24. Respectă prevederile REGULAMENTULULUI (UE) 679/ 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date,  obligatiile prevazute in Regulamentul Intern, Acordul de 

confidentialitate, procedurile interne referitoare la protectia datelor si securitatea informatica, 

precum si instructiunile directe ale superiorilor ierarhici, nerespectarea lor fiind sanctionata 

potrivit Regulamentului Intern.  

25. Este loial colectivului şi instituţiei, respectând ierarhia, confidenţialitatea şi secretul 

profesional.  

26. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, 

transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă juridic;  

27. Respecta procedurile privind securitatea informatica a datelor in gestionarea contului de 

utilizator si in gestionarea accesului la calculatorul pe care isi desfasoara activitatea. 

28. Are o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii din 

sistemul sanitar. Poartă ecuson cu numele și prenumele scris în clar precum și funcția.  

29. Cunoaște și respectă documentele Compartimentului de Management al Calității 

Serviciilor de Sanatate, aplicabile în activitatea sa.  

30. Cunoaște și respectă politica managementului referitoare la calitate.  

31. Participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calitații stabilite de management și a 

obiectivelor specifice locului de muncă.  

32. Are obligația ca în termen de 5 zile de la data primirii oricărei note, adrese, proceduri, 

protocoale, instructiuni de lucru să şi le însuşească şi să şi le asume cu semnătură de luare la 

cunoştinţă. Excepție de la încadrarea în termenul menționat fac angajații care beneficiază de 

concediu (de orice tip) sau au contractual de muncă suspendat, cu amendamentul că imediat 

după reluarea activității vor trebui să subscrie prezentei atribuţii respectând aceleași termene.  

33. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de 

natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără 

acordul conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 

34.Respectă îndeplinirea condiţiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al 

stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile si înlăturarea pericolului 

declanşării unor epidemii (viroze respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoză, etc.); 

35.Dezvoltarea profesională în corelaţie cu exigentele postului:                                                                                                          

 Autoevaluare 

 cursuri de pregătire / perfecţionare                                                                                   

B. ATRIBUTIILE SPECIFICE POSTULUI  

1. Mentine la standard de performanta activitatea pe care o desfasoara. 

2. Cunoaste legislatia in domeniu (nationala precum si norme OMS). 



3. Colaboreaza cu medicul epidemiolog/directorul medical la elaborarea ghidului de 

izolare a unitatii sanitare si coordoneaza aplicarea precautiilor specifice in cazul 

depistarii colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internati. 

4. Colaboreaza cu medicul epidemiolog/directorul medical la elaborarea hartii punctelor 

si zonelor de risc pentru aparitia infectiilor asociate asistentei medicale. 

5. Colaboreaza cu medicul epidemiolog la elaborarea procedurilor si protocoalelor de 

prevenire si limitare a IAAM. 

6. Implementeaza la asistentii sefi/coordonatori metodologiile nationale privind 

supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor asociate 

asistentei medicale. 

7. Supravegheaza si controleaza inopinat in cadrul controalelor igienico – sanitare 

aplicarea procedurilor elaborate CPIAAM. 

8. Verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiilor asociate 

asistentei medicale de pe sectii si centralizeaza datele in registrul de minitorizare a 

infectiilor, al unitatii. 

9. Colaboreaza cu asistentele sefe de sectii/compartimente pentru aplicarea optima a 

precautiunilor de izolare a bolnavilor, a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, 

a masurilor de igiena si dezinfectie. 

10. Aplica masurile de prevenire si control a eventualelor boli transmisibile care 

evolueaza in unitatea sanitara. 

11. Participa la evaluarea eficientei procedurilor de curatenie si dezinfectie prin recoltarea 

testelor de autocontrol. 

12. Efectueaza recoltarile probelor igienico – sanitare si biologice in cazul aparitiei si 

evolutiei unui focar de infectie asociata asistentei medicale (probe alimentare, probe 

de apa, probe igienice, biologice, virusologice, etc). 

13. Recolteaza probe prin proceduri calificate pentru examenele de laborator planificate, 

la suspiciune sau la solicitarea celor in drept dupa caz: biologice, alimentare, chimice, 

toxicologice, bacteriologice, virusologice, asigurand transportul la laborator in 

conditii optime. 

14. Urmareste rezultatele, informeaza seful ierarhic si propune masuri concrete de 

solutionare. 

15. Raspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul 

sterilitatii materialelor sanitare, igienei spitalicesti, conform planificarii autocontrolui. 

16. Supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si 

mentinere a sterilitatii pentru insrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse 

sterilizarii. 

17. Supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia 

pacientilor si vizitatorilor si a personalului unitatii. 

18. Supravegheaza si controleaza respectarea in sectile medicale si paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor asociate asistentei medicale. 

19. Supravegheaza si controleaza activitatea in oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea si distribuirea alimentelor. 

20. Supravegheaza si controleaza activitatea in cadrul spalatoriei. 

21. Raspunde prompt la informatia primita din sectii si demareaza Ancheta 

epidemiologica pentru toate cazurile suspecte/confirmate de infectie asociata 

asistentei medicale. 



22. Propune si initiaza activitati complementare de preventie sau de limitare cu caracter 

de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociata 

asistentei medicale, sub coordonarea medicului epidemiolog /directorul medical. 

23. Dispune, dupa anuntarea prealabila a sefului ierarhic si a managerului unitatii, 

masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respective organizeaza, dupa 

caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare, sub cooronarea 

medicului epidemiolog. 

24. Intocmeste si definitiveaza Ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza 

informatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri 

si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar. 

25. Raporteaza medicului epidemiolog/ directorul medical/managerului problemele 

depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infectiilor associate asistentei 

medicale. 

26. Intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, in cazurile de 

investigare a responsabilitatilor pentru infectii asociate asistentei medicale. 

27. Inregistraza in registru si declara cazurile de infectii asociate asistentei medicale la 

DSPJ conform legislatiei in vigoare. 

28. Respecta ritmul de verificare stabilit (rezultate microbiologice de laborator, FO) in 

vederea depistarii cazurilor nediagnosticate, neinregistrate si neanuntate de IAAM. 

29. Raporteaza in maxim de 24 de ore, focarele de infectii asociate asistentei medicale 

catre DSPJ si datele preliminare pentru bolile transmisibile cu anuntare imediata. 

30. Transmite electronic RUIAAM-ul unitatii sanitare, DSPJ Alba –compartimentul de 

supraveghere a bolilor transmisibile. 

31. Colaboreaza cu medicul epidemiolog/directorul medical la elaborarea Planului anual 

de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din 

unitatea sanitara, si propune recomandari pentru implementarea corespunzatoare a 

planului annual de prevenire a infectiilor, echipamente si personal de specialitate. 

32. Participa cu medicul epidemiolog/directorul medical, in conformitate cu metodologia 

elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, la studiu de prevalenta de 

moment a infectiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital. 

33. Expertizeaza si intocmeste referatul de expertiza a obiectivelor, in vederea acordarii 

vizei anuale, sau pentru obtinerea avizului sanitar sau Autorizatiei Sanitare de 

Functionare; 

34. Controleaza si verifica aprovizionarea cu materiale specifice activitatii antiepidemice, 

a echipamentului de lucru si de protectie si modul lor de utilizare, precum si aplicarea 

corecta a masurilor DDD, conform legislatiei in vigoare; 

35. Verifica si constata, calitatea factorilor de mediu, controleaza respectarea protectiei 

sanitare a aerului atmosferic si apei; 

36. Verifica si constata oficial, efectuarea la termen a controlului medical la angajare si 

periodic, a personalului din spital precizate de legislatia in vigoare; 

37. Verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind 

colectarea, pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor (solide si lichide); 

38. Verifica periodic cunostintele profesionale privind infectiile asociate asistentei 

medicale si organizeaza instruirea asistentilor medicali si a personalului auxiliar in 

acest domeniu; 



39. Efectueaza instruirea si controlul cunostintelor, prin testare, in probleme de igiena si 

epidemiologie, a personalului din spital, conform legislatiei in vigoare; 

40. Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, pentru personalul 

angajat al spitalului; 

41. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educatie continua; 

42. Colaboreaza cu asistentele sefe de sectii/copmartimente pentru aplicarea optima a 

precautilor de izolare a bolnavilor, a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a 

masurilor de igiena si dezinfectie; 

43. In absenta medicului epidemiolog, in situatii deosebite, informeaza conducatorul 

unitatii sau medicul de garda pentru luarea masurilor corespunzatoare; 

44. Verifica colectarea, pastrarea si eliminarea deseurilor radioactive, pastrarea si 

manipularea surselor adioactive, de contaminare a locului de munca si a persoanelor, 

instalatiilor sanitare si de contaminare, dozimetrica individuala, echipamentul de 

protectie; 

45. Participa la controalele sanitare facute de medic si efectueaza prelevarea si recoltarea 

de probe pentru examenele de laborator, cronograme ale locurilor de munca, 

determinari radioactive si alti factori fizici de microclimat, de contaminare; 

46. Efecteaza sau supravegheaza, la indicatia medicului epidemiolog, efectuarea 

imunizarilor active si pasive, administrarea tratamentelor de masa si de 

chimioprofilaxie; 

47. Intocmeste procesele verbale de constatare a abaterilor de la normele de igiena si de 

prevenire a bolilor transmisibile in obiectivele controlate si dupa care la prezinta 

medicului epidemiolog sau aplica contraventie, conform normelor legale; 

48. Intocmeste si tine la zi evidentele necesare in sectorul sau de activitate; 

49. Participa la intalnirile Comitetului de prevenire a infectiilor associate asistentei 

medicale. 

50. Participa alaturi de medicul epidemiolog/directorul medical si membrii Comitetului 

de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale la elaborarea in primul trimestru 

a planului anual de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei 

medicale din unitatea sanitara. 

51. Participa alaturi de medicul epidemiolog/directorul medical in acordarea de 

consultant de specialitate la propunerile unitatii de modificari de structura. 

52. Intocmeste necesarul de material sanitare, de protectie, dezinfectanti pentru CPIAAM 

si insecticide si raticide. 

53. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele din dotare. 

54. Raspunde de mijloacele fixe si de materialele incredintate sau utilizate in actiunile 

desfasurate; 

55. Indeplineste alte sarcini incredintate de medicul epidemiolog, in limita competentelor. 

C. Sarcini in supravegherea expunerii accidentale a personalului care lucreaza in 

sistemul sanitar la produse biologice 

1. Instruirea personalului cu privire la obligativitatea raportarii expunerii accidentale si 

metodele de prevenire. 

2. Asigura vaccinarea antihepatita B si administrarea Ig, la recomandarea medicului 

epidemiolog sau medicina muncii. 

3. Urmareste vaccinarea si finalizeaza schema de vaccinare. 



4. Inregistreaza vaccinarea antihepatica B a persoanei expuse, in Registrul de evidenta a 

expunerii accidentale la produse biologice al CPIAAM si Registrul de evidenta 

vaccinare antihepatita B la personalul medico-sanitar. 

5. Transmite lunar situatia vaccinarilor persoanelor expuse accidental la produse 

biologice medicului de medicina muncii.  

6. Colectaza fisele de raportare a expunerii accidentale a personalului medico – sanitar, 

de ingrijire si auxuliar la produse biologice completate. 

7. Transmite Fisele de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, 

de ingrijire si auxiliar la produse biologice completate, lunar, pana in data de 5 a lunii 

pentru luna anterioara catre DSPJ Alba. Raportarea datelor de catre CPIAAM, 

cuprinde inclusive “raportarea 0”. 

8. Transmite anual catre DSPJ Alba situatia vaccinarilor antihepatice B efectuate 

postexpunere accidentala, situatie completata de catre medicul de medicina muncii. 

9. Intocmeste si transmite anual catre DSPJ Alba Fisa unitatii sanitare privind situatia 

vaccinarii antihepatita B a personalului medico- sanitar, de ingrijire si auxiliar, 

conform legislatiei in vigoare. 

10. Intocmeste necesarul de vaccin antihepatita B pe baza situatiei trimise de medicul de 

medicina muncii. 

D. Sarcini privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale 

1. Supravegheaza si controleaza activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a 

deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala. 

2. Aduce la cunostinta medicului epidemiolog deficientele constatate in cadrul 

controalelor inopinate si propune masuri de remediere a acestora. 

3. Pastreaza evidenta cantitatilor pentru fiecare categorie de deseuri si raporteaza datele 

in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.856/2002, cu completarile ulterioare catre 

APM Alba, DSPJ Alba, ISU Alba. 

4. Coordoneaza activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantitatilor produse 

pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei 

gestiunii deseurilor medicale. 

5. Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor periculoase.  

6. Se asigura de cantarirea corecta a cantitatii de deseuri medicale periculoase care se 

preda operatorului economic autorizat, utilizand cantare verificate metrologic. 

F. Alte atributii 

1. Participa impreuna cu medicul epidemiolog la intocmirea arhivei si predarea acesteia 

catre arhivar. 

2. Intocmeste lunar graficul de lucru si pontajul personalului incadrat in CPIAAM. 

3. Intocmeste anual catagrafia la vaccinarea antigripala si intocmeste necesarul de 

vaccin pe baza acesteia. 

4. Asigura vaccinarea antigripala la personalul unitatii sanitare.  

G. Atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 – Legea 

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă: 

a). să îşi însuşească şi să respecte normele de Securitate si Sănătate în Muncă şi măsurile 

de aplicare a acestora şi să participe la procesul de instruire conform Planului anual şi a 

tematicii aprobate de către angajator; 

b). să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 



accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care 

pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

c). să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, maşinile, echipamentele 

de transport şi alte mijloace din dotare puse la dispoziţia sa; 

d). să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

e). să comunice imediat angajatorului şi/sau angajatilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea angajaților, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

f). să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 

accidentele suferite atât de propria persoană cât şi de alte persoane participante la 

procesul de muncă în cel mai scurt timp posibil; 

g). să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu angajatii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 

sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate cât şi 

pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii şi sănătăţii angajatilor; 

h). să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

i). să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul Securităţii 

şi Sănătăţii în Muncă; 

j). să respecte normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor, şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a 

mediului înconjurător;   

k). să respecte întocmai Deciziile managerului referitoare la prevenirea Situaţiilor de 

Urgenţă; 

l).se prezinta la examinările medicale de specialitate precum şi la cursurile de igienă. 

H. Responsabilitați 

a.  răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

b.  răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c. răspunde pentru calitatea și operativitatea lucrărilor executate; 

d. răspunde pentru siguranța și integritatea aparaturii cu care lucrează; 

e. răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul 

Intern si Codul de conduita a personalului contractual; 

f. răspunde pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în munca și a normelor 

pentru sitații de urgența; 

g. răspunde pentru nesesizarea șefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe 

parcursul derularii activitații; 

I. Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare in conformitate cu Ordinul MS 1101/2016 : 



 a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

 b) utilizeaza echipamentul de protectie corespunzator, conform procedurii de lucru si ROI. 

J. Atribuţii in domeniul gestionarii deseurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

MS 1226/2012 
a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea  

deseurilor; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind  

deseurile rezultate din  activitatea medicala. 

K. Atribuţiile in domeniul managementului calitatii  
a)  sa cunoasca si sa respecte sistemul de management al calitatii aplicabil activitatii sale  

b) sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de 

managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

c) Participă la activități de îmbunătățire a calității serviciilor medicale și de îngrijire a 

bolnavilor. 

d) Cunoaște și respectă politica managementului referitoare la managementul calitatii si 

managementul riscurilor. 

e) Respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii. 

f) Identifica, evalueaza si revizuie riscurile pentru activitatile desfasurate, aplica masurile 

de control pentru riscurile identificate si le transmite responsabilului cu riscurile, din 

sectorul sau de activitate. 

VII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 

 Are obligatia pastrarii confidentialitatii asupra tuturor datelor si informatiilor 

obtinute in executarea sarcinilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. 

VIII. MENTIUNI SPECIALE 

 Participa la procesul educational al viitorilor asistenti medicali in cadrul 

strategiilor de instruire practica. 

 Mentine gradul instruirilor, calificarilor si autorizarilor conform criteriilor de 

competenta si calificare profesionala pentru realizarea obiectivelor calitatii.  

 Prezinta calitati, deprinderi, aptitudini si abilitati pentru: 

- Spirit de observatie 

- Analiza, clasificarea si inregistrarea manifestarilor functionale, reactiilor si 

progreselor pacientului. 

- Comunicare eficienta prin participare, ascultare, abilitate de a accepta si 

respect. 

- Capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit. 

- Necesitatea de adaptare pentru munca in echipa, atentie si concentrare 

distributive. 

- Instituirea actului decizional propriu.  

- Capacitate de adaptare la situatii de urgenta. 

- Discretie, corectitudine, compasiune, responsabilitate 

- Solidaritate profesionala 

- Valorizarea si mentinerea competentelor. 

- Informarea, participarea, evaluarea performantei 

- Reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi. 

- Sustinerea calitatii totale in actul de ingrijire si tratament al pacientilor. 

IX. RECOMPENSAREA MUNCII 



 Salariul: conform legislatiei in vigoare. 

 Forma de salarizare: conform legislatiei in vigoare. 

 Recompensari directe: nu este cazul 

X. TERMENI SI CONDITII  

 Incheierea contractului individual de munca: la angajare  

 Conditii privind sanatatea si securitatea in munca potrivit legislatiei in vigoare. 

 Timpul de munca si timpul de odihna: conform contractului individual de munca, 

OMS 870/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, regulamentului intern, 

contractului colectiv de munca. 

 Protectia sociala a salariatilor membrii ai sindicatului conform contractului 

colectiv de munca aplicabil si legislatiei in vigoare. 

 Formarea profesionala conform legislatiei in vigoare. 

 Normative de personal conform legislatiei in vigoare. 

XI. CRITERII DE EVALUARE 

Criterii de evaluare a performantelor profesionale conform Regulamentului de evaluare a 

performantelor profesionale individuale si: conform legislatiei in vigoare. 

XII.  PRECIZARI 

 În funcție de perfecționarea sistemului de organizare a instituției și a sistemului 

informațional și informatic, de schimbarile legislative, prezenta fișa a postului poate fi 

completata cu atribuții sau sarcini specifice noilor cerințe, care vor fi comunicate 

salariatului. 

XIII. Sfera realationala a titularului de post 
1.   Sfera relationala interna: 

      a) Relatii ierarhice: 

          - subordonat fata de: medicul epidemiolog, director medical.  

          - superior pentru: nu este cazul 

      b) Relatii functionale: cu toate sectiile si compartimentele spitalului 

      c) Relatii de control: asupra modului de respectare a normelor de igiena in cadrul 

unitatii; 

      d) Relatii de reprezentare: in limitele stabilite de conducerea spitalului, pe baza 

legitimatiei sau a ordinului de delegare. 

2.   Sfera relationala externa: 

      a) Cu autoritati si institutii publice: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

      b) Cu organizatii internationale: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

      c) Cu personae juridice private: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

3.   Limita de competenta: cf. competentelor stabilite de organizatia profesionala 

4.   Delegarea de atributii si competente: in caz de absenta motivata sau concediu, 

atributiile vor fi indeplinite de o asistenta medicala desemnata de medicul epidemiolog 

sau directorul medical.  

 

  

 

 

 

 



Intocmit de: 

1. Numele si prenumele:  

2. Functia de conducere: Director medical  

3. Semnatura………………………………………………………………………… 

4. Data intocmirii:  

 

Luat la cunostiinta de catre ocupantul postului 

1. Numele si prenumele:  

2. Semnatura………………………………………………………………………….. 

3. Data………………………………………………………………………………… 

 

 

 


