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Spitalul Clinic de ObstetricS Ginecologie < Cuza Vod[ > Iagi organizeazd in confbrmitate cLr

prevederile HG.28612011 cu modific[rile qi completarile ulterioare, in data de 12.07.2018, ora 09:00, la
sediul unitAlii din str. CuzaVoda, nr.34, concurs pentru ocuparea urmdtoarelorposturi:

A. Func{ii de execu{ie :

o Infirmier - I post cu normd intreagd, deflnitiv vacant, in cadrul sec{iei Obstetricd I;
o Ingrijitor - 1 post cu normd intreagd, deflnitiv vacant, in cadrul sec{iei Bloc operator.

- Condi{ii specifice :

a. Studii :

o Infirmier - l0 clase studii medii;
- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenlilor Medicali Generaliqti, Moa;elor 5i

Asistenlilor Medicali din RomAnia sau curs de infirmiere organizal" de furnizori autoriza{i de
Ministerul Muncii, Familiei qi Protecliei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanata{ii - Direc{ia
general6 resurse umane ;i certificare;

b. Vechime:
o Infirmier -6 lunivechime
o Ingrijitor - minim I an vechime intr-o unitate medicald spitaliceascd"

B. Dosarul de concurs al candida{ilor va con{ine urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitatului Clinic de Obstetrici Ginecologie <

Cuza Voda >> Iagi (formular tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest6 identitatea, potrivit legii, dup6 caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efeotuarea unor

specializari, precum gi copiile documentelor care atestA indeplinirea condiliilor specifice ale postulLri
solicitate prin prezentul anun!;

d) copia Iivretului militar - daca este cazul;
e) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd

copie:
f) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rSspundere cd nu are antecedente penale care si-[ fac[

incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
g) adeverinld medicald care sd ateste starea de s6n[tate corespunzdtoare eliberatd cu cel rrult 6 luni

anterior deruldrii concursului de citre n-redicul de familie al candidatului sau de cdtre unitSlile sanitare
abilitate:

vechimea in specialitatea studiilor. in

Str. Cuza Vodd, nr. 34. laqi. ROMANIA



h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfEqurarea concursului (ex. Copii acte stare civili: cerlif-icat

naqtere, certificat cdsdtorie);
j) dosar plic.
Actele prevdzute la lit. b) - j) vor fiprezentate Eiin original in vederea verificdrii confbrrnitd{ii copiilor

cu acestea.

in cazul documentului prevdzut la lit. t), candidatul declarat admis la selecJia dosarelor. aare a depus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obligalia de a completa

dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tdrziu pAni la data deslEqurdrii primei probe a

concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Cuza Voda, din

mun. laqi, str. Cuza Vod[, nr" 34, la secretarul comisiei de concurs. Busuioc Mariana, Birou Resurse

Umane - Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. l9l.

C. Condi{ii generale qi specifice de participare la concurs :

- Condi{ii generale, conform art. 3 din H.G. nr.286120ll :

Poate participa [a concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:
a) are cetdfenia rom6nd, cetd{enia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(inAnd Spaliului Economic European gi domiciliulin RomAnia;
b) cunoa$te limba romdnd, scris qi vorbit;
c) are vArsta minimi reglementati de prevederile legale;;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;

0 indeplinegte condiliile de studii qi, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatd deflnitiv pentru sdvArgirea unei infrac{iuni contra umanitalii, contra
statului sau contra autorit6trii, de serviciu sau in leg[turd cu serviciul, care impiedicI
infrptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvArqite cu

intenfie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceptia situaliei in care a

D. Probele stabilite pentruconcurs :

- Pentru postul de Ingrijitor - Bloc Operator
o selectria dosarelor de inscriere in data de 05.07.2018 ora 10,00;
o proba scrisi in data de 12.07 .2018, ora 9,00;
o interviul in data de 18"07.2018, ora 9,00.
- Pentru postul de Infirmier - Obstetricd I
o selectia dosarelor de inscriere in data de 05.07.2018 ora 10,00;
. proba scrisd in data de 12.07 .2018, ora 9,00;
. proba practicd in data de 18.07.2018, ora 9,00;
o interviul in data de 24.07 .2018 ora 9.00.

Toate probele concursului se desf[;oar[ la sediul Spitalului Clinic de Obstetric[ Ginecologie

"Cuza Vodi", din municipiul Iaqi, str. Cuza Vodi nr. 34.

E. Bibliogratia de concurs - anexatd prezentului anun1.

F. Calendarul cle deslisurare a concursului :



ldPent

Pentru stul de Infi Obstet

- - Pentru postul de lngrultor - tsloc Operator
Data-limita pdna la care se pot depune dosarele de concurs :72018, "*lspoData selecliei de dosare 05.07.2018
Data afigdrii rezultatului selectiei de dosare 06.07.20 r B

Data-limita de depunere a contestaliilor privind rezultatul selectiei de dosare 09.07.2018

Data afigdrii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare I 0.07.201 8

Data probei scrise t2.0'7.2018
Data afi;drii rezultatului probei scrise I 3.07.20 i 8

Data-limitd de depunere a contesta{iilor privind rezultatul probei scrise 16.07.2018

Data afi;drii rezultatului cor-rtestaliilor privind proba scrisd t7 "07.2018
Data probei interviului 18.07.2018

Data atigdrii rezultatului probei interviului 19.01.2018
Data-limita de depunere a contestaJiilor privind rezultatul probei intervir-rlui 20.07.2018

Data afigdrii rezultatului contestatiilor privind proba interviului 23.01 .2018

Data afi;drii rezultatului final al concursului 24.07.20t8

ul oe lnllrmler - fl
Data-limitd pAna la care se pot depune dosarele de concurs 04.01.2018, ora 15.00
Data selecliei de dosare 05.07.2018
Data afiqdrii rezultatului selectiei de dosare 06.07.2018
Data-limita de depunere a contestafiilor privind rezultatul selectiei de dosare 09.07.20 r 8

Data afigArii rezultatului contesta{iilor privind selecfia de dosare 10.07.2018

Data probei scrise t2.07.2018
Data afiqdrii rezultatului probei scrise 13.07.2018

Data-limitd de depunere a contestafiilor privind rezultatul probei scrise 16.01.2A18

Data afigbrii rezultatului contestatiilor privind proba scrisd 17.01.2018

D=,u qro9., Iru!,,..
Data afi$arii rezultatului probei practice

18.07.2018

1 9.07.20 r 8

Data-limitd de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei practice

Data afiqdrii rezultatului contestaf iilor privind proba practice

20.01.2018

23.01 .2018

Data probei interviului 24.07.2018
Data afigarii rezultatului probei interviului 25.07 .2018
Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei interviului 26.07.2018
Data afi;drii rezultatului contesta!ii lor privind proba interviului 27.01.2018

Data afi$drii rezultatului final al concursului 30.07.2018

Manager,
Ec. Robert naXCA

Ref. B
$ef serviciu RLNOS,

,/..'



TEMATICA coNcuRS/PROMOVARE iUC RtltroRRE/tN FIR

BLOC OPERATOR

1 " Periodicitatea schimbdrii lenjeriei

2. Curdlenia qi dezinfeclia in grupul sanitar

3. Prelucrare bazinet

4. SPdlarea simPll a miinilor

5.Atitudineaincazdeaccidentprinexpunerelas6nge

6. Reguli de efectuare a cur[feniei

7. Cur[lenia qi dezinfeclia BO

8. Precauliuni universale

g. Periodicitatea curdleniei 9i dezinfecliei curente

10. Reguli de intrelinere a ustensilelor de curdtenie

1 1. Curilenia 9i dezinfeclia pe coridoare

12. Circuitul lenjeriei curate 9i murdare

13. Ordinea operaliilor de curdlenie

1 4. Colectarea deqeurilor

15. CurSlarea

16. rnfeclianosocomial6. 
procedurile recomandate pentru dezinfecfia mainilor in funclie de nivelul de risc

17. Dezinfeclia. criterii de utilizare a produselor de curalenie qi a dezinfectantelor

1g. Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul tratat

t 9. Precauliuni standard

20. Precauliuni specifice funclie de calea de transmitere



Bibliografie:

Ordinul nr.l226 12012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deqeurilor rezultate din
activitdtrile medicale qi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na\tonalS de date privind degeurile
rezultate din activitdli I e med i cale

Ordinul nr.96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdlarea, dezinfec{ia gi sterilizarea in
unitalile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru qi interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei
procedurii de curdlenie qi dezinfeclie, procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mdinilor, in func{ie de

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de supofiul care urmeaza sa fie
tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii gi eficienlei procesului de sterilizare;
Ordinul 109612016 privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului sandtdlii nr.91412006 pentrlr
aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea oblinerii
aulorizatiei sanitare de funcli onare;

Ord.110112016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire gi limitare a infecliilor asociate
asistenlei medicale in unitdlile sanitare.

Ghid epidemiologic de proceduri, Dr. Staicu Madalina
Ghid de ingrijire, As. Dumitrache Dalila
Fisa postului

;

$ef Serviciu RUNOS,

Insp. Virlan Ioana
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TEMATTCA CON CU RS/pROM OVARE pE RSO NAL AUXt LtAR irrr[Hr: rpr

1. Periodicitatea schimbSrii lenjeriei

2. Cur[lenia qi dezinfeclia in saloane

3. Cur6lenia gi dezinfeclia in cabinetul de consultatii

4. Curd{enia gi dezinfeclia in grupul sanitar

5, Prelucrare bazinet

6. Prelucrare veselA

7. Spdlarea simplS a mAinilor

8. Atitudinea in caz de accident prin expunere la s6nge

9. Reguli de efectuare a curdjeniei

10. Cur[lenia qi dezinfec{ia BO

I 1. Precau{iuni universale

12. Periodicitatea cur[]eniei qi dezinfecliei curente

13. Reguli de intrelinere a ustensilelor de curdlenie

14. Cur[lenia qi dezinfeclia pe coridoare

15. Circuitul lenjeriei curate gi murdare

16. Curd{enia gi dezinfec}ia in saloanele rooming-in

17. Ordinea operafiilor de curSlenie

i 8. Colectarea deqeurilor

19. Curalarea

20. infeclia nosocomiald. Procedr-rrile recomandate pentru dezinfec-tia mdinilor in funcfie de nivelul de risc

2l.Dezinfecfia. Criterii de utilizare a produselor de curSlenie gi a dezinfectantelor

22. Metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul tratat'

23. Schimbarea lenjeriei patului



24. Schimb area alezei

25. Schimbarea lenjeriei de corp

26. Alimentarea pacientei

27. Regimuri alimentare

28. Precau!iuni standard

29. Precauliuni specifice funclie de calea de transmitere.

,rti':{1,.\+
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Bibliografie:

ordinul nr'1226 12072' pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor rezurtate dinffillff l;l,TffiJ#:l::lJ"t''' de curegere a dareror 0.,,,, baza nationara i. aui. privind deseurile
ordinul nr' 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdlarea, dezinfeclia gi sterilizarea inunitatrile sanitare publice 9i private, tehnicii de lucru gi int.rprrtu.. pentru testere de evaluare a eficienleiprocedurii de curdlenie 9i dezinfeclie, procedurilo, ,.o,,und*. o.nn, dezinfeclia m6inilor, in func{ie denivelul de risc' metodelor ae aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul care urrneaza sd fietratat $i a metoderor de. evaruare a derurdrii qi eficienlei pro..rrtri-ae steririzare;ordinul 709612076 pr.ivind modificarea gi completarea ordinului ministrurui sdndtdlii nr.9r4r2006pentru

:ffffiL[#;j:J:ffi::,irj.'re pe care trebuie s5 ie indeprineascd un spitar in vederea ob]inerii

:lHi:ll'3rfiffi'i,1ili:1ll,I?J"'"'de supraveghere, prevenire ei rimitare a inrec{ilor asociate
Ghid epidemiologii: de proceduri, Dr. Staicu Madalina
Ghid de ingrijire, As. Durnitrache Dalila
Fisa postului

Direcror Ingrijiri,
As. Dumit{\che Dalila

+ffi
ITAS,

Sef Serviciu RLNOS,
Insp. Virlan Ioana
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1. Postul :  
                                     

INGRIJITOARE  

2. COR : 532104 

3. Titularul   postului  

4. Sectia: Bloc operator 

5. Natura activităţii Executie 

6. Calificare de bază Studii : Scoala generala, liceul 

7. Cadrul legal: Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile 

pacienţilor; 

Respectă normele Codului de etică; 

8.Obiectivul postului Asigura curatenia spatiilor si echipamentelor sectiei 

9. Abilitati, calitati, 

aptitudini necesare 

- Atitudine responsabila fata de mijloacele fixe si materialele sectiei;  

- Disponibilitate pentru munca fizica si efort prelungit. 

- Rezistenta la sarcini repetitive; 

- Capacitate de efort; 

- Dexteritate manuala; 

- Adaptabilitate; 

10. Pozitie in 

structura unitatii: 

Este subordonat subordonată medicului coordonator de secţie, medicului de salon, 

asistentei şefe, asistentei de salon. 

Inlocuieste: o alta infirmieră din acelaşi sector de activitate ; 

11. Relatii de munca Ierarhice: este subordonată medicului coordonator de  secţie, directorului de 

ingrijire,medicului , asistentei şefe, asistentei . 

Functionale :  

- cu toate sectiile , compartimentele si serviciile din cadrul unitatii; 

De reprezentare:  nu e cazul 

12.Limite de 

competernta 

Are autoritate si flexibilitate  in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in 
conditiile respectarii normelor legale in vigoare; 

13.Salarizarea Este in conformitate cu legislatia in vigoare; 

14. Atributii -Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat;  

-Răspunde de starea de igienă a sălilor de operatie, a cabinetelor ,coridoarelor, scărilor, 

ferestrelor,mobilierului;  

-Curăţă şi dezinfectează grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri;  

-Curăţă şi dezinfectează intrgul mobilier aflat in dotarea salilor de operatie conform 

instrucţiunilor primite ;  

-Ajută la pregătirea pacientei în vederea efectuarii 

interventiei chirurgicale; 

-Ajută asistentul medical la poziţionarea pacientei imobilizate; 

-Elimina periodic sau la indicaţia asistentului medical  deseurile ; 

-Ajuta daca este nevoie  pacienta în vederea efectuării diverselor manevre/explorări ; 

-Transportă pacienta conform indicaţiilor primite; 

-Ajută personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientelor în 
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secţie; 

-După decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 

ajută la transportarea acestuia la morga spitalului;  

-Transportă lenjeria murdară în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată în alţi saci cu 

respectarea circuitelor funcţionale ; 

-Transportă pe circuitul stabilit gunoiul,materiale1e contaminate în mod separat în saci 

marcaţi prin diferenţiere clară de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi şi ace;  

-Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la 

crematoriu ,iar gunoiul la pubelă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor în alte 

condiţii;  

-Vor cântări şi vor consemna zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduri infectate de pe sector ;  

-Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;  

-Efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, mobilierului ;  

-Indeplineşte toate indicaţiile asistente medicale privind înteţinerea curăţeniei, salubrităţii, 

dezinfecţiei;  

-Va anunţa asistentă şefă în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei;  

-Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curenta si ciclică sub supravegherea asistentului 

medical;  

-Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor , tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută 

la deplasarea pacientelor şi se ocupă de întreţinerea lor;  

-Dezinfectează materialul rulant (brancardă, cărucior etc.); 

-Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care 

ajută pacienta la deplasare. 

-Ţine evidenţa la nivelul secţiei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătoria 

unităţii; 

-are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu;  

15.Responsabilitati -Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau 

a medicului. 

-Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 

-Va avea un comportament etic faţă de pacienta, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 

medico-sanitar. 

-Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientei; 

-Se îngrijeşte de dotarea locului de muncă cu materiale de curăţenie şi dezinfectante ;  

-Va folosi în mod raţional materialele de curăţenie fără să aducă prejudicii unităţii; 

-Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;  

-Respectă indicaţiile primite privind concentraţia şi modul de preparare a soluţiilor 

dezinfectante, păstrarea şi manipularea dezinfectantelor şi a materialelor de curăţenie;  

-Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe 

autoîmbolnăvirile pe care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;  

-Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ;  

-Asigură transportul şi păstrarea alimentelor aduse pacientelor de către aparţinători; 

-Se implică împreună cu asistentul medical la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în 

unitate conform dispoziţiilor în vigoare;  

-Ajută la respectarea  normelor de igienă de către vizitatori(portul echipamentului,evitarea 

aglomerării ) pentru buna desfasurare a programului de vizita;  

-Răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a 
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unui climat etic faţă de pacienta;  

- Respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

- Are obligația de a-şi ȋnsuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calității, implementate ȋn conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor ;  

- Işi ȋnsuseşte şi aplică protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secției; 

- Aplicâ şi răspunde de prevederile Ord.961/2016 privind curățenia, dezinfecția şi 

Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecțiilor asociate asistentei medicale ȋn unitățile sanitare; 

- Respectă şi aplică Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe 

spital referitor la personal, paciente, lenjerie, alimente şi reziduuri; 

- Respectă circuitele funcţionale stabilite pe spital privind personalul, pacientele, lenjeria, 

alimentele, reziduurile;  

- Poartă echipament de protecție adecvat conform Precauțiunilor Universale şi ecuson; 

- Îşi ȋnsuseşte, aplică şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea 

deşeurilor provenite din activitatea medicală, conform Ord.1226/2012 şi 211/2011; 

- Răspunde şi respectă normele privind situațiile de urgență conform Legii 307/2006 şi cele 

privind securitatea şi sănătatea ȋn muncă conform Legii 319/2006 ;  

  - Fiecare lucrător trebuie să ȋşi desfăşoare activitatea, ȋn conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel ȋncât să nu 

expuna la pericol de accidentare sau ȋmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi 

alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale ȋn timpul procesului de 

muncă; 

  - În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligații: 

 a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele 

de transport şi alte mijloace de producție; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat şi, după utilizare, să ȋl 

ȋnapoieze sau să ȋl pună la locul destinat pentru păstrare; 

 c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau ȋnlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, ȋn special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalațiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitii; 

 d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă 

despre care au motive intemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protectie; 

e) să aducă la cunoştința conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

 f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății şi securității lucrătorilor; 

 g) sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, 

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

sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, ȋn domeniul sau de activitate; 

 h) să ȋşi ȋnsuşească şi să respecte prevederile legislației din domeniul securității şi sănătății 

ȋn muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 
  i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

- Obligațiile infirmierei/ȋngrijitoarei  ȋn situațiile de urgență sunt : 
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 a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

 b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de 

conducătorul instituţiei, după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un    

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 

  e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f)  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu. 

g)  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor. 

- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit ȋn legislația amintită, 

aducând la cunoştinţă asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

- Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de asistent sau 

medic; 

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu;  

- Respectă graficul de muncă pe tura stabilită şi predă la ieşirea din tură situaţia sectorului 

colegei care preia serviciul;  

- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei şefe:  

- Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;  
- Schimbarea turei  de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta şefă şi 
şeful de secție, avizată de directorul de ȋngrijiri; 
- Cererea de schimb de tură va fi inregistrată personal la biroul RUNOS;  
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, 
ȋncetarea activităţii producându-se numai după predarea serviciului;  

- Începerea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a inventarului;  

- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul 

anului pe secţie. 

- Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi 
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru;  
- Execută orice alte sarcini primite pe cale ierarhică ȋn interes de serviciu. 

16.Evaluarea 

performantelor 
Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare 

1.Cunostinte si evaluare profesionala; 

2.Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa 
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postului; 

3.Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate; 

4.Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar,perseverenta, obiectivitate,disciplina; 

5.Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in 

normativele de consum; 

6.Adaptatrea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate 

7.Conditii de munca; 

17.Mediu de lucru Activitatea se desfasoara in interior, exista climatizare, fara curenti de aer periculosi, 

temperatura, presiunea si nivelul de iluminare sant cele prevazute in limitele legale; 

Programul de lucru : turnus  

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând 

fi reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

Avizat,       Salariat : ___________ 

Medic coordonator            Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 

(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le 

voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 

                                                                    Regulamentului de Ordine Interioară unitatii 

 

        

 

Semnatura:_____________ 

Data: _______________ 
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1. Postul :  INFIRMIERA 

2. COR : 532103 

3. Titularul   postului  

4. Secția OBSTETRICA  

5. Natura activităţii Execuție 

6. Calificare de bază 
 

Studii : Şcoala generală, studii medii; 

7. Cadrul legal Respectă cu stricteţe prevederile ROI, ROF şi Legii nr 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

Respectă normele Codului de etică; 

8.Obiectivul postului Asigură: - starea de confort a pacientului asistat; 

               - curățenia spatiilor şi echipamentelor secției; 

9. Abilități, calități, 

aptitudini necesare 

- Atitudine responsabilă față de mijloacele fixe si materialele secției;  

- Disponibilitate pentru muncă fizică şi efort prelungit ; 

- Rezistența la sarcini repetitive; 

- Capacitate de efort; 

- Dexteritate manuală; 

- Adaptabilitate. 

10. Poziție ȋn 

structura unității: 

Este subordonată medicului şef secţie, medicului de salon, asistentei şefe, asistentei de salon. 

Înlocuieşte: o altă infirmieră din acelaşi sector de activitate; 

11. Relatii de munca Ierarhice: este subordonată medicului şef secţie, directorului de ȋngrijire, medicului de salon, 

asistentei şefe, asistentei de salon. 

Functionale :  

- cu toate secțiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unității; 

De reprezentare:  nu e cazul ; 

12.Limite de 

competență 

Are autoritate şi flexibilitate  ȋn legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu ȋn condițiile 
respectării normelor legale ȋn vigoare; 

13.Salarizarea Este in conformitate cu legislația ȋn vigoare; 

14. Atributii - Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare şi de calitate a spaţiului repartizat;  

- Răspunde de starea de igienă a saloanelor, sălilor de tratament şi consultaţie, coridoarelor, 

oficiilor, scărilor, ferestrelor, mobilierului;  

- Curăţă şi dezinfectează grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri;  

- Efectuează aerisirea zilnică şi periodică a saloanelor;  

- Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria pacientelor;  

- Efectuează deparazitarea pacientelor;  

- Transportă şi distribuie alimentele de la bucătărie pe secţie cu respectarea normelor igienico - 

sanitare în vigoare; 

- La indicația medicului şi sub supravegherea asistentei de sector distribuie alimentele ȋn funcție de 

dieta evaluată şi ajustată ȋn funcție de patologia medicală, evoluția cazului şi evidențierea unor 

alergii alimentare;  

- Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare: spală, dezinfectează şi păstrează în mod 

igienic vesela şi tacâmurile;  
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- Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a pacientei imobilizate cu respectarea regulilor 

de igienă;  

- Ajută pacientele nedeplasabile la efectuarea toaletei zilnice;  

- Ajută pacientele pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( bazinet );  

- Curăţă şi dezinfectează bazinetele, tăviţele renale, mesele ginecologice (exceptie suprafețele 

prevăzute cu muşama) conform instrucţiunilor primite ;  

- Ajută la pregătirea pacientei în vederea examinării ;  

- Pregăteşte şi ajută pacienta ȋn vederea mobilizarii şi le ajută pe cele care necesită ajutor pentru a 

se deplasa;  

- Ajută asistentul medical la poziţionarea pacientei imobilizate precum şi la la hrănirea acesteia; 

- Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare de urină sau alte produse 

biologice după ce s-a făcut bilanţul şi s-a înregistrat în F.O. a pacientei;  
- Însoţeşte pacienta în vederea efectuării diverselor explorări ; 

- Transportă pacienta conform indicaţiilor primite; 

- Ajută personalul autosanitarelor la coborîrea brancardelor şi transportul pacientelor în secţie; 

- După decesul unei paciente, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 

la transportarea acestuia la morga spitalului;  

- Transportă lenjeria murdară în saci speciali la spălătorie şi o aduce curată în alţi saci cu 

respectarea circuitelor funcţionale; 

- Transportă pe circuitul stabilit gunoiul, materialee contaminate în mod separat în saci marcaţi 

prin diferenţiere clară de culoare şi etichetare şi colectoarele de seringi şi ace;  

- Va respecta locul de depozitare al acestora: materialele contaminate şi colectoarele la crematoriu 

,iar gunoiul la pubelă, interzicându-se transportarea şi depozitarea lor în alte condiţii;  

- Vor cântări şi vor consemna zilnic cantitatea de gunoi şi de reziduurile  infectate de pe sector ;  

- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, mobilierului ;  

- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei medicale privind intretinerea curăţeniei, salubrităţii, 

dezinfecţiei;  

- Va anunţa asistenta şefă în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei;  

- Pregăteşte spaţiile pentru dezinfecţia curentă şi ciclică sub supravegherea asistentului medical;  

- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor, tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută la 

deplasarea pacientelor şi se ocupă de întreţinerea lor;  

- Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru paciente, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută 

pacienta la deplasare. 

- Ţine evidenţa la nivelul secţiei, a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii; 

Conf. Ordin 1226/2012 are următoarele atribuții : 

1.aplică procedurile stipulate de codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale periculoase;  

2.asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură a sistemului de 

gestionare a deşeurilor medicale periculoase. 

15. Responsabilități - Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a 

medicului; 

- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparținătorilor conform Ord. 1284/2012; 

- Răspunde cu promptitudine la solicitările pacientelor; 

- Va avea un comportament etic faţă de pacientă, aparţinătorii acesteia şi faţă de personalul 

medico-sanitar ; 

- Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientei; 
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- Se îngrijeşte de dotarea locului de muncă cu materiale de curăţenie şi dezinfectante;  

- Va folosi în mod raţional materialele de curăţenie fără să aducă prejudicii unităţii; 

- Va folosi toate materialele din dotare ȋn scopul realizării sarcinilor de serviciu şi nu ȋn scop 

personal; 

- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie;  

- Respectă indicaţiile primite privind concentraţia, timpul şi modul de preparare a soluţiilor 

dezinfectante, păstrarea şi manipularea dezinfectantelor şi a materialelor de curăţenie;  

- Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe autoîmbolnăvirile pe 

care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;  

- Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;  

- Asigură transportul şi păstrarea alimentelor aduse pacientelor de către aparţinători; 

- Se implică împreună cu asistentul medical la buna desfăşurare a accesului vizitatorilor în unitate 

conform dispoziţiilor în vigoare;  

- Ajută asistentul medical în respectarea normelor de igienă de către vizitatori (portul 

echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);  

- Respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora; 

- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi față de aparținători, colegi sau 

alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate ȋn tratament, chiar şi după terminarea tratamentului 

şi decesul pacientului; 

- Are obligația de a-şi ȋnsuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calității, implementate ȋn conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea 

spitalelor ;  

- Işi ȋnsuseşte şi aplică protocoalele şi procedurile implementate la nivelul secției; 

- Aplică şi răspunde de prevederile Ord.961/2016 privind curățenia, dezinfecția şi Ord.1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistentei 

medicale ȋn unitățile sanitare; 

- Respectă şi aplică Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe spital 

referitor la personal, paciente, lenjerie, alimente şi reziduuri; 

- Respectă circuitele funcţionale stabilite pe spital privind personalul, pacientele, lenjeria, 

alimentele, reziduurile;  

- Poartă echipament de protecție adecvat conform Precauțiunilor Universale şi ecuson; 

- Îşi ȋnsuseşte, aplică şi răspunde de colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor 

provenite din activitatea medicală, conform Ord.1226/2012 şi 211/2011; 

- Răspunde şi respectă normele privind situațiile de urgență conform Legii 307/2006 şi cele 

privind securitatea şi sănătatea ȋn muncă conform Legii 319/2006 ;  

  - Fiecare lucrător trebuie să ȋşi desfăşoare activitatea, ȋn conformitate cu pregătirea şi instruirea 

sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel ȋncât să nu expuna la pericol 

de accidentare sau ȋmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi 

afectate de acțiunile sau omisiunile sale ȋn timpul procesului de muncă; 

  - În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligații: 

 a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producție; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat şi, după utilizare, să ȋl ȋnapoieze 

sau să ȋl pună la locul destinat pentru păstrare; 

 c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau ȋnlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii, ȋn special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor 

tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitii; 
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 d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre 

care au motive intemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 

precum şi orice deficiență a sistemelor de protectie; 

e) să aducă la cunoştința conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană; 

 f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății şi securității lucrătorilor; 

 g) sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condițiile de lucru sunt sigure şi fără 

riscuri pentru securitate şi sănătate, ȋn domeniul sau de activitate; 

 h) să ȋşi ȋnsuşească şi să respecte prevederile legislației din domeniul securității şi sănătății ȋn 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

  i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

- Obligațiile infirmierei/ȋngrijitoarei  ȋn situațiile de urgență sunt : 

 a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

 b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, 

după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un    

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 

  e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f)  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu. 

g)  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 

- Va comunica angajatorului orice eveniment aşa cum este definit ȋn legislația amintită, aducând la 

cunoştinţă asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau 

alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

- Execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de asistent sau medic; 

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare 

din serviciu;  

- Respectă graficul de muncă pe tura stabilită şi predă la ieşirea din tură situaţia sectorului colegei 

care preia serviciul;  

- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei şefe:  

- Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;  
- Schimbarea turei  de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta şefă şi şeful de 
secție, avizată de directorul de ȋngrijiri; 



 

 Elaborat Avizat Verificat Aprobat 

 Sef serviciu RUNOS Director ingrijiri Director Medical Manager 

     

Semnatura  
 

  

 © Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi 

 

 

FORMULAR 
 

Fisa post 

COD: FC_RSU_02 

Versiune: 01 

Pagina: 5 / 5 

- Cererea de schimb de tură va fi inregistrată personal la biroul RUNOS;  
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, ȋncetarea 
activităţii producându-se numai după predarea serviciului;  

- Începerea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a inventarului;  

- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe 

secţie. 

- Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi 
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru;  
- Execută orice alte sarcini primite pe cale ierarhică ȋn interes de serviciu. 

16.Evaluarea 

performanțelor 
Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare: 

1.Cunoştințe şi evaluare profesională; 

2.Promtitudine şi operativitate ȋn realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute ȋn fişa postului; 

3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităților desfăşurate; 

4.Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, 

obiectivitate, disciplină; 

5.Intensitatea implicării ȋn utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu ȋncadrarea ȋn normativele 

de consum; 

6.Adaptatrea la complexitatea muncii, inițiativă şi creativitate; 

7.Conditii de muncă. 

17.Mediu de lucru Programul de lucru :turnus 12/48 ; 8 ore 

 

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând 

fi reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

 

  Avizat,       Salariat : ___________ 

Şef secție       Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 

            (sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe 

care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului 

Muncii şi  Regulamentului de Ordine Interioară unitatii 

 

 

        

 

Data: _______________                                                               Semnatura:______________ 

 

 


