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Secţia /  Comporţi meniul;
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Scopul principal al 
postului exercităprofesia in nod responsabili conform pregătiriipro fes ion le

Nivelu!posti lui; de execuţie DA

CAP: l:

Nume:
Prenume:
COR: 532104
CNP;

încadrare -  Crin raci individual de muceădv'ată nedeterminată
Studii:-
Postul:-
Loc ui de munca: - Sediu / Compartimentul BLOC OPERA TOR 
Ni i 'el ut post ui ui: Post de execuţii?

D ESC Rf ERE, 1 POS T UL Uf:
B. Condiţii speciale privind ocuparea rasial ui:

/ .  Pregăti sui si experienţa 
Scoală gi nerală
Atitudine pozitiva »7 concilianta in nu-niifc cu pacient ii si colegii; 
Excelenţi abilitaţi de comunicări- v ’ rdationare inlerpersonula; 
Sotichitdine, interi•sprofesional, inie -ii. di

2. Sfera re lut ion a ia a 'itularuhu pos. . ti:
\ din 8



y. ejercí relaţionala interna: 
a) relaţii ierarhice:

- subordonai fata de. medii scfeoor ionator, medici, asistent s e fcoordonator, asistenţi: 
h) reiaţii funcţionale: secţiacompartimentul' unde-si desfasoara activitatea:

CAP. II: -  SARCINI ORGANIZA TORI CE

Secţiunea /  -  Locul de muncă -  ** <

Secţiunea II — Timp de lucru (prestează zilnic activitate conform programului aprobat de 
Regulamentul intern a! unităţii).

CAP. III. - ATRIBUŢII, COMPETENTE. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Asigurarea cal ¡tatii;
Respectarea confidenţialităţii si anonimat ului pacienţilor ; 3
Răspunde in calitate de executant de calitatea procedurilor efectuate:
( 'unoaste şi respectă ( ’antractul ( electiv de Muncă şi ( 'odul Muncii:
( 'unoaşte şi respectă legislaţia in t igoure:
Să respecte normele de disciplină impuse de conducerea spitalului:
Să dovedească competentă profesională prin executarea sarcinilor si atribuţiilor in Umila 
cunoştinţelor, competentei şi pregăti-- n.
Sa păstreze confidenţialitatea datelor
Să respecte cu stricteţe Sârmele de ■revenire a incendiilor şi Sorinele de Proiecţie a Muncii: 
Cunoşterea normelor de igienă / curăţenie, colectarea deşeurilor, prevenirea infecţiilo1’ 
associate act ivit ai ii medicale şi precaut iunile standard:
Onestitate cu persoanele ei, care im că in contact;
( 'ooperare cu ceilalţi salariaţi:
Efectuează curăţenia şi dezinfectai zilnica a holuri.grupuri sanitare,filtre personal si boxe 
deşeuri de la nivelul blocului opei -am
( 'alee teză şi transportă conform > ¡armelor in vigoare dese urile rezultate in urma actului 
chirurgii •a l .
Participă la inşi n u r  de si informă: tic organizate de medicii! coordonator si as iste ni şef: 
Anunţarea oricărei defecţiuni asistente i de s e n i  cin:
( Dnştiinciozilale vizavi de sarcinile pe care ic are de îndeplinii:
Păstrai ea confidenţialităţii oct ui ni medical

I. ATRIBUŢII SI RESPONSABILITĂŢI REFERITOARE LA SUPRA VEGHEREA, 
PREVENIREA SI LIMITARE4 ISA- EC 1 1  1 LOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN 
UNITA TILE SANITARE.

In con fort nit ale cu prevederile:
Ordinului nr. 1101 din 30 septembrie 3016 privind aprobarea Sorinelor de supraveghere, 
prevenire si limitare o infect iilor a: • da te  asistente imedicale in unităţile sanitare:
Ordinului nr. 961 din 19 august .. ; * pentru aprobarea Sorinelor tehnice privind cu ratarea, 
dezinfectia si sterilizarea in unitar ' .¡uitare public esi private, tehnicii de luciu si interprete e 
/yeni rit testele de evaluare a ef: m a i  procedurii de curăţenie si dez infect ie, proceduri io 
rreeomandate pentru dezinfectia /. • amor, in funcţie de nivelul de risc. metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice in funcţii de \ uportul care urmează sa fie trulat si a metodelor ac 
evaluare a derular 'i si eficientei proci suini de sterilizare:

se completează tisa postului cu urmat ou..-. • T ihn i ii si responsabiliiciti:
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/. Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei Şi răspândirii infecpilor Şi aplicarea 
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

2. Răspunde de aplicarea precauţunilor standard Şi specifice faţă de top pacienţi îngrijiţ, 
indiferent de statutul de infecţozitate suspectat sau confirmat a! pacientului, pentru a proteja 
personalul sanitar, cât Şi pentru a preveni răspândirea infecţilor în rândul pacienţilor.

2. Respectă măsurilor de asepsie şi antisepsia;

4. Răspunde de menţnerea igienei, conf orm politicilor spitalului Şi practicilor de îngrijire adecvate 
din salon;

5. Are obliga ţ a  să participe la pregătirea personalului organizată trimestrial de asistentul Şef sec ţ e  
şi semestrial de SPLIAAM conform planului anual de instruire pentru prevenirea infecţilor 
asociate asistenţă medicale aprobat de conducerea spitalului

6. Respectă circuitele funeţona/e stabilite fa nivelul sec ţe i şi la nivelul spitalului.

~. Infirmierul desemnat să efectueze activitatea de oficiant răspunde de transportul, depozitarea, 
pregătirea Şi distribuţia alimentelor.

8. Răspunde de implementarea măsurilor instituite de serviciut de supraveghere prevenire Şi 
limitare a inf ecţilor asociate îngrijirilor medicale pentru a preveni transmiterea agen Clor 
patogeni altor persoane. în specia! pacten tibr.

9. La solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligaţa să permită recoltarea de 
probe de sanitaţei de pe tegument (mâini) Şi de pe echipamentul de protecţe

10. In caz de expunere accidental la sânge sau alte produse biologice aplică imediat protocolul de 
management al expunerii accidentale la produse biologice

a. aplică îngrijirile de urgenţi
b. în p r im a  oră de la a cc id en t se  p re z in tă  la m ed icu l Ş e f  de s e c ţe /c o m p u r tim e n t sau la 

m ed icu l Ş e f  de gardă;
c. în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţilor asociate asistenţi medicale pentru consultanţi în vederea evaluării 
riscului;

d. în termen de maximum 48 de ore anunţi medicul de medicina muncii pentru ¡narea în 
evidenţi;

11. Răspunde de aplicarea procedurilor Şi protocoalelor de colectarea separată pe categorii. de 
ambalarea Şi de stocarea temporară a deşeurilor medicale produse în timpul activităţi, acordând 
o atenţe deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului Şi afectarea 
stării de sănătate.

12. Răspunde de transportul şi depozitarea deşeurilor infecpoase Şi neinfecţoase pe secţe  Şi la 
depozitul centra!

2. A TRIB UTII SI RĂSPUNDERI PE LINIE DE SECURII A TE SI SANA TA TE IN MUNCA 

In conf ormitate cu prevederile:
-Legii nr. 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca
-HG 1425/2006, cu modificările si completările ulterioare. Norme Metodologice .de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 519/2006,

Atribuţii ;i responsabilităţi in domeniul securităţii si sanatatii in munca :

© să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea şefilor ierehici, încât să nu expună la pericol de

Pag 3 din 8



accidentare sau mwotnavire profesionala arat propria persoana, cat şi ane persoane 
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sate în timpul procesului de munca ;

« sd utilizeze corect instalaţiile medicale ,dispozitivele medicale , maşinile, aparatura, 
uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi uite mijloace de 
producţie;

® sd utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat .şi după utilizare, sd îl 
înapoieze sau sd îl pună la locul destinai pentru păstrare ;

° sd nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 
dispozitivelor medicale , uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect 
aceste dispozitive;

® să comunice imediat şefilor ierarhici şi/sau serviciului intern de prevenire si proiecţie 
mice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol 
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de 
protecţie ;

® să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau conducerii societăţii 
accidentele suferite de propria persoană ;

* să coopereze cu inspectorii de munca,şefii ierarhici şi/sau cu serviciu! infern de 
prevenire si proiecţie, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor ;

® sa-siînsuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă ,situaţiilor de urgenta şi măsurile de aplicare a acestora ;

» sa-siinsuseasca si sa respecte prevederile instrucţiunilor proprii elaborate de 
angajator;

* sa cunoască si sa aplice întocmai tehnologiile de la postul de lucru ;
« sa cunoască si sa aplice instrucţiunile de lucru si de securitate a muncii din curţile 

tehnice ale echipamentelor,instalaţiilor tehnice si dispozitivelor utilizate ;
* sa cunoască si sa aplice prevederile din fisele tehnice ale substanţelor ;
* sa ia masurile stabilite Ui constatarea stării de pericol grav si iminent de accidentare ;
* să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de specialitate ;
® sa participe Ui instruiri pe linia securităţii si sa nat aţii in munca si situaţii de urgenta - 
° sa participe la examinările medicale de specialitate ;
© sa fo/oseasja materialele igienico-sanitare, alimentaţia suplimentara de proiecţie,după 

caz, conform scopului pentru care au fost acordate,
® lucratorii trebuie sa isi indep/inesca întocmai sarcinile de munca, sa prevină orice 

situaţie care ar putea pune in pericol securitatea propriei persoane precum si a 
celorlalte persoane participante la procesul de munca,

* sa nu consume băuturi alcoolice sau substanţe si medicamente cu efect similar ori sa 
faciliteze suvarsirea acestor fapte in limpid programului de lucru,

3. 1TRIBUTII SI RĂSPUNDERI PE LINIE DE SITUA TU DE URGENTA:

In conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 307/2006 a apar arii împotriva incendiilor 
- OM A! 163/2007-Norme: or generale de apar are împotriva incendiilor,

se completează fisa postului cu următoarele atribuţii si responsabilităţi in domeniul upararii 
împotriva incendiilor :

® să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva situaţiilor de urgenta aduse la 
cunoştinţă sub orice formă de administrator sau conducătorul instituţiei,
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® să utilizeze potrivit instrucţiunilor date de către persoanele desemnate substanţele 
periculoase, echipamentele medicale , instalaţiile tehnice , utilajele, maşinile, aparatura şi 
echipamentele de lucru,

® vî/ //// efectueze manevre şi modificări nepermise ale sistemelor şi instalaţiilor de,apărare 
împotriva incendiilor,

® să comunice imediat după constatare şefului direct ori persoanelor împuternicite orice 
situaţie pe care este îndreptăţită să o considere o situaţie de urgenta, precum şi orice 
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor,

» să coopereze cu salariaţi ¡desemnaţi de conducerea societăţii, respective cadru! tehnicPSI 
si inspectorii de proiective civila , în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor si protecţie civila,

* să acorde ajutor atât cât este raţiona! posibil oricărui salariat aflat înir-o situaţie de 
urgenta să întreţină în hună stare mijloacele de stingere a incendiilor din dotarea locului 
de muncă şi să cunoască modul de funcţionare şi folosire a acestora,

* să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei 
oricărui pericol iminent de incendiu,

* să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinşu, 
referitoare le producerea incendiilor.
© sa nu f umeze in locurile unde f umatul este oprii si sa nu utilizeze focul deschis daca 

acest lucru este interzis.

CONDIŢIILE I)E LUCRU:• ţ
Programul de lucru :

- La locurile de numea in care activitatea se desfasocira intr-o singura tura de luni pana vineri 
programul e sie ~. 00-15.00;
- La locurile de nnmcuîn care activitatea se desfăşoarăfurăîntrerupere - 3 ture - şi care are 
program de <S ore zilnic. inraport cu necesitălileasistenteimedicale, poate lucraprinrotaiieînture de 
S ore ci; 16 ore liberesau 12 ore cu 24 de ore libere.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
Activitateu profesionala se apreciaza anual prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 
Perioada evaluata este cuprinsa intre l ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face 

e val narea.
Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate 
După obţinerea unor performante in activitatea profesională şi apreciata constant conform criteriilor 
elaborate prin „Dispoziţia nr. F?6 a Preşedintelui Consiliului .Judeţean emisa din 02.0'.2014. privind 
aprobarea 'Regulamentului de evaluare a performantelor profesionale individuale a personalului 
contractual 'din cadrul aparatului de specialitate, aparatului permanent de lucru, instituţiilor publice si 
unităţilor sanitare din subordinen Consiliului .Judeţean Botoşani - beneficiază de aprecieri notate prin 
calificativul .foarte bine . promovări in codit iile legii. etc.
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FIŞA DE EVALUARE

a performantelorprofesionaleindividuaiepentrupersonalul de execuţie

( 'riterii de evaluare l Obiective
A Performanţeprofesionale

1

a) orientarea către pacient (1-5)
h) prudul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu (1- 
5)

c) operativitatea şi eficienta dovedite In realizarea 
sarcinilor (1-5)

d) călitatealucrarilor (sarcinilor) 
înscriseinfişapostului (1-5)

Mediu 1 =(a+b+c+d):4 OM
e)alitudinea faţă de muncă, angajarea la eforturi şi 
sarcini suplimentare (1-5)

f) iniţiativă - creat ivit al eahmuincă (1-5)
g) nivelul pregătiri ¡profesionale (1-5)
h) preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii 
proprii (1-5)

i)interesul şi preocuparea pentru acumularea de noi 
cunoştinţe/contribuţia adusă la formarea 
profesională a noilor angaja]i (1-5)

j) capacitatea de adaptare la situaţii noi, 
neprevăzute (1-5)

Medial - (e+f+g+h +i+j): 6 OM
B Responsabilitate a) loialilate aşi ataşamentul]aţă de spital (1-5)

b) respectarea statutului profesional şi a regulilor 
stabilite (1-5)

c) apărareasecretuluiprofesional, 
respectareanormelorm uncii (1-5)

d) capacitatea de asumare a răspunderii, inclusiv în 
cazurile de eşecuri (1-5)

Mediu 3 =  (u+b+c+d):4 OM
C l'răsăiuricaracteriak a) cinste, corectitudine, altruism (1-5) '

b) spirit de ordine, disciplină (1-5)
c) capacitatea de relaţionare şi munca în echipă (I -
5)

d) principialitate, obiectivitate şi onestitate (1-5)
e) demnitate, sobrietate, fermitate şi curaj (1-5)
j) comportamentul jo ja  de pacient (1-5 )

Mediu 4 =  (a+b+c+d+e+f):6 OM
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N ota  fin a la  = (M edia  I +M edia  1+M edia 3 + M edia  4) : 4 OM

Nota finală a evaluării (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Calificativul acordat:________________________________

/. Numele şi prenumele evaluatorului: ____________________________
Funcţia:_____
Semnătura evaluatorului__ ____ ____________________________
D i d a :_________ _________________________________________________

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
\ urnele şi prenumele persoanei evaluate : _________________________
Funcţia:____________________________________________________________
Semnătura persoanei evaluate_____________________________ __
D a la

3. ( 'ontestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia _ _____ _
Semnătura persoanei evaluate__
Data

4. Modificarea aprecierii (FU, NU):
Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea
F uncţia acestuia _ ________  _  _  _
Modificarea adusă aprecierii: notarea criteriilor de evaluare/nota finala /cal [ficat ivul

Semnătura . 
Data

3. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
Numele şi prenumele ___________
Funcţia acestuia ____ _____________
Semnătura ____________________
Data

( 'alificalivul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) ini re 1.00 şi 2,00 - nesatisfăcător;
b) intre 2.01 şi 3,30 - satisfăcător: 
dintre 3.31 şi 4.30 - bine;
d)intre 4.31 şi 3.00 - foarte bine.

SPECIFICAŢIA POSTULUI:
a. nivelul de studii :
b. Calificările /  specializările necesare: - programe necesare de instruire, cursuri ele.
c. Competenţele postului:
d. Experienţa de lucru necesară: - minim - ani intr-o poziţie de -...
e. ¡Nivelul post ului: de execuţie/ conducere.

Am primit un exemplar din fisa postului si imi asum resposahilitatea îndeplinirii sarcinilor ce imi 
revin si consecinţele din nerespectarea acestora.

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute in 
fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (R.I.).

în to c m it ' T itu la r o b s e r v a ţi i
F u n c ţia
N u m e  p r e n u m e
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