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FISA POSTULUI
INFIRMIER

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati”, Botoşani 
Secţia/ Compartimentul;BLOC OPERATOR

De numire ap ost ui ui /  Functia-INFIRMIER DEB UTANT

Scopul principal al 
postului exercităprofesiaîn mod responsabilei conform pregătiriiprofesionale

Nivelulpostului: de execuţie DA

CAP. i:

Nume:
Prenume:
COR: 532103
CNP:
încadrare - Contract individual de muncădurată nedeterminată
Studii:-
Postul:-
Locul de muncă: - Secţia /  Compartimentul BLOC OPERA TOR
Nivelai pas:ului: Post de execuţie

DESCRIEREA POSTULUI:
B. Condiţii sptciale privind ocuparea postului:

1. Pregătirea si experienţa
Atitudme pozitiva iconcilianta in relaţiile cu pacienţii si colegii; 
Excelente abilitaţi de comunicar esi de reiat io na re interpersonala; 
Solicitudine, interesprofesional, integritate.

2. Sfera relaţionala a titularului postului:
2.1. Sfera relaţionala interna: 

a) reia: ii ierarhice:
- subordonai fata de: medic sef/coordonator, medici, asistent sef coordonator, asistenţi:

http://www.snitaluhnurroinuli.ro


0) retain juncuonaie: secţia/compartimentul imae-st aesjasoara activitatea;

CAP. II: -  SARCINI ORGANIZA TORICE 

Secţiunea I -  Locul de muncă -  BLOC OPERA TOR

Secţiunea II -  Timp de lucru (prestează zilnic activitate conform programului aprobat de 
Regulamentul intern at unităţii).

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

- Asigurarea călit at i i ;
Respectarea confidenţialităţii si anonimatului pacienţilor;
Răspunde în calitate de executant de calitatea procedurilor efectuate;
Cunoaşte si respectă Contractul Colectiv de Muncă si Codul Muncii;
Cunoaşte si respectă legislaţia în vigoare;
Să respecte normele de disciplină impuse de conducerea spitalului;
Să dovedească competenţă profesională prin executarea sarcinilor si atribuţiilor în limita 

cunoştinţelor, competentei şi pregătirii;
Să păstreze confidenţialitatea datelor;
Să respecte cu stricteţe Normele de prevenire a incendiilorşi Normele de Protecţie a Muncii; 
însuşirea tuturor protocoalelor si procedurilor de lucru pentru prelucrarea şi pregătirea 

instrumentaruui şi materialelor sanitare pentru sterilizare.
Cunoşterea normelor de igienă şi curăţenie, colectarea deşeurilor, prevenirea infecţiilor asociate 

asistentei medicaleşi precauţiunile standard;
Onestitate cu persoanele cu care intră în contact;
Cooperare cu ceilalţi salariaţi;
Curăţă şi dezinfectaza cu resposabilitate aparatele din sala de op.;.
Efectuează curăţenia şi dezinfecţia zilnica şi terminală a sălii de op.;
Colecteză şi transportă conform normelor în vigoare deşeurile rezultate in urma actului chirurgical 
Colectează si triază şi transportă lenjeria murdară din sula de operaţie la spa/atoria spitalului 

respecţinnd circuitul şi programul stabilit de conducere;
Participă iu instruirile si informările organizate de medicul coordonator si asist şefă;
Anunţarea oricărei defecţiuni asistentei de serviciu;
Conştiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

Păstrarea con fidenţialităţii actului medica!

I. ATRIBUT!! SI RESPONSABILITĂŢI REFERITOARE L4 SUPRAVEGHEREA, 
PREVENIREA SI LIMITAREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN 
UNITĂŢILE SANITARE.

In conformitate cu prevederile:
Ordinului nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privindaprobareaNormelor de supraveghere, 
preveniresilimitare a infectiilorasociateasistenteimedicale in unităţile sanitare:
Ordinului nr. 961 din 19 august 2016 pentruaprobareaNormelortehniceprivindcurcitarea, 
dezinfectiasisterilizcirea in unitatilesanitarepublicesi private, tehnicii de
lucrusiinterpretarepentrutestele de evaluare a eficienteiprocedurii de curateniesidezinfectie, 
procedurilorrecomandatepentrudezinfectiamainilor, in funcţie de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelorchimice in funcţie de suportul care urmeazasa fie tratatsi a metodelor 
de evaluare a derulariisieficienteiprocesulul de sterilizare;

se completează fisa postului cu următoarele atribuţii si responsabilităţi:
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I. Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei Şi răspândirii injecţiilor Şi aplicarea 
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
2. Răspunde de aplicarea precauţSunilor standard şi specifice fa ţă  de top pacien ţi îngrijit, 
indiferent de statutul de infectozitate suspectat sau confirmat al pacientului, pentru a proteja 
personalul sanitar, cât Şi pentru a preveni răspândirea infecţilor în rândul pacien t lor.
3. Respectă măsurilor de asepsie Şi antisepsie;
4. Răspunde de menţnerea igienei, conform politicilor spitalului Şi practicilor de îngrijire adecvate 
din salon;
5. Verifică igiena bolnavilor şi face educata sanitară a acestora sub supravegherea asistentei de 
salon.
6. Are obligata să participe la pregătirea personalului organizată trimestrial de asistentul Şef secte  
Şi semestrial de SPLIAAM conform planului anual de instruire pentru prevenirea infecţilor asociate 
asistenţei medicale aprobat de conducerea spitalului
7. Respectă circuitele functonale stabilite la nivelul sec te i şi Ui nivelul spitalului.
8. Infirmierul desemnat să efectueze activitatea de oficiant răspunde de transportul, depozitarea, 
pregătirea şi distribuţa alimentelor.
9. Răspunde de starea de curăţenie a lenjeriei bolnavilor, de manipularea lenjeriei bolnavilor, de 
colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, de transportul lenjeriei murdare, de transportul şi 
păstrarea lenjeriei curate.
10. Răspunde de implementarea măsurilor instituite de serviciul de supraveghere prevenire Şi limitare 
a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale pentru a preveni transmiterea agenţilor patogeni altor 
persoane, în special pacienţilor.
II. La solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obliga pa să permită recoltarea de 
probe de sanitaţei de pe tegument (mâini) şi de pe echipamentul de protecpe
12. 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 urgenţă
b. în prima oră de la accident se prezintă la medicul Şef de secţe/compartiment sau la medicul Şef de
gardă;
c. în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul serviciului/compartimentului de prevenire a 
infecţilor asociate asistenţei medicale pentru consultanţi în vederea evaluării riscului;
d. în termen de maximum 48 de ore anunţi medicul de medicina muncii pentru luarea în evidenţi;
13. 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.

2. A TRIBUTII SI RĂSPUNDERI PE LINIE DE SECURITA TE SI SANA TA TE IN MUNCA

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 319 /2006 a securităţii si sanatatii in munca
- II.G. nr. 1425 /  2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii si sanatatii in munca nr.319 din 2006
- H.G. nr. 955 /  2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii si sanatatii in munca nr.319 /  2006 aprobate prin Hotareaa Guvernului
nr. 1425/2006
- H.G. nr.1242 /  2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006

Atribuţii si 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 hi pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane 
care pot f i  afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă ;



® săutilizezecorectinstalatiilemedicale , (lispoutivelemedicale , maşinile, aparatura, 
uneltele, substanţelepericuloase, echipamentele de transport şialtemijloace de 
producţie;

® săutilizezecorectechipamentulindividual de protecţieacordatşi, după utilizare,
săîlînapoiezesausăîlpună la loculdestinatpentrupăstrare;

® să nu procedeze la scoatereadinfuncţiune, la modificarea, 
schimbareasauînlăturareaarbitrară a dispozitivelor de securitateproprii, 
înspecialalemaşinilor, aparaturii, dispozitivelormedicale , uneltelor, 
instalaţiilortehniceşiclădirilor, şisăutilizezecorectacestedispozitive;

© săcomuniceimediatsefilorierarhicişi/sauserviciuluiintern de prevenire si 
protectieoricesituaţie de muncădespre care au motive întemeiatesă o considere un 
pericolpentrusecuritateaşisănătatealucrătorilor, precumşioricedeficienţă 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 serviciul intern de 
prevenire si protecţie, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

© sa-siînsuşeascăşisă respecte
prevederilelegislaţieidindomeniulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă , situaţiilor de urgenta 
şimăisurile de aplic are ancestor a ;

® sa-siinsuseasca si sa respecte prevederileinstructiuni/orpropriielaborate de angajator;
* sa cunoască si sa apliceintocmaitehnologii/e de la postul de lucru ;
* sa cunoască si sa apliceinstructiunile de lucru si de 

securitateamunciidincartiletehnicealeechipamentelor , instalatiilortehnice si 
dispozitivelor utilizate;

© sa cunoască si sa ap/iceprevederifedinfiseletehnicealesubstantelor ;
© sa iamasurilestabilite la constatareastarii de pericolgrav si iminent de accidentare;
© sădearelaţiilesolicitale de cătreinspectorii de specialitate;
« sa participe la instruiripe/iniasecuritatii si sanatatii in munca si situaţii de urgenta ;
® sa participe la examinarilemedicale de specialitate ;
• sa folosească materialele igienico-sanitare, alimentaţia suplimentara de protecţie,după 

caz, conform scopului pentru care au fost acordate,
• lucratorii trebuie sa isi indeplinesca 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 savarsirea acestor fapte in timpul programului de lucru,

3. A TRIBUT!I SI RĂSPUNDERI PE LINIE DE SITUA TII DE URGENTA:

In conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 307/2006 a apa rar ii împotriva incendiilor,
-Legii nr.481/2004 a protecţiei civile,
- OM AI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- Ordin 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la unităţi sanitare
se completează fisa postului cu următoarele atribuţii si responsabilităţi in domeniul apararii 
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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• săuUhzezepoIrmtinstrucţiunilor date de cătrepersoanetedesemnatesubstanţelepericuloase, 
echipamentelemedicale , instalatiiletehnice , utilajele, maşinile, aparaturaşiechipamentele 
de lucru,

® sd nu efectuezemanevreşimodifieărinepermise ale sistemelorşiinstalaţiilor de 
apărareîmpotrivaincendiilor,

• săcomuniceimediatdupăconstataresefului direct oripersoanelorîmputerniciteoricesituaţiepe 
care esteîndreptăţităsă o considere o situaţie de urgenta, precumşioricedefecţiunesesizată 
la sistemeleşiinstalaţiilor de apărareîmpotrivaincendiilor,

• săcoopereze cu salariatiidesemnati de conducereasocietatii , respectivcadrultehnic psi 
siinspectorii de protective civila , învederearealizăriimăsurilor de 
apărareîmpotrivaincendiilorsiprotectiecivila,

• săacordeajutoratătcătesteraţionalposibiloricăruisalariataflatîntr-o situaţie de
urgentasăîntreţinăinbuna stare mijloacele de stingere a incendiilor din dotarealocului de 
muncăşisăcunoascămodul de funcţionareşifolosire a acestora,

® să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei 
oricăr ui pericol iminent de incendiu,

• să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinşă, 
referitoare le producerea incendiilor.

• se interzice fumatul in unităţile sanitare, utilizarea lumânărilor, a chibrituilor, a lămpilor cu gaz 
sau a Itor surse cu flacara, utilizarea pentru incalzire a resourilor electrice s i radiatoarelor
electrice.

• sa  respecte regulile s i masurile de aparare impotriva incendiilor la utlizarea, manipularea , 
transportul s i depozitarea substanţelor periculoase specifice activitatilor ce se desfasoara in
secţie.

« se  interzice utilizarea aparatelor electrice , a cablurilor electrice , prizelor , intrerupatoarelor, 
dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii.

o se interzice nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune .

CONDIŢIILE DE LUCRU:
Programul de lucru :

- La locuriie de munca in care activitatea se desfasoara intr-o singura tura de luni pana vineri -  
programul este 7. OG-15.00:
- La loc urle de muncăîn care activitatea se desfăşoarăfărăîntrerupere - 3 ture - şi care are 
program de S ore zi mic. înraport cu necesităţile asistenţei medicale, poate lucraprinrotaţieinture de 
8 ore cu 16 ore liberesau 12 ore cu 24 de ore libere.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
Activitatea profesionala se apreciaza anual prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 
Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face 

evaluarea.
Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate. 
După obţinerea unor performanţe în activitatea profesională şi apreciată constant conform criteriilor 
elaborate prin „Dispoziţia nr. 176 a Preşedintelui Consiliului Judeţean emisa din 07.07.2014, 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 subordinea Consiliului Judeţean Botoşani - beneficiază de aprecieri notate prin 
calificativul,,foarte bine ”, promovări in codiliile legii, etc.

FIŞA DE EVALUARE

a performantelorprofesionaleindivldualepentrupersonalul de execuţie



Criterii de evaluare I Obiective
A Performanţeprofesionale a) orientarea către pacient (1-5)

b) gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu (1-
5)
c) operativitatea şi eficienţa dovedite în realizarea 
sarcinilor (1-5)

d) calitatealucrărilor (sarcinilor) 
înscriseînfişapostului (1-5)

Media 1 =(a+b+c+d):4 0,00
e)atitudinea faţă de muncă, angajarea la eforturi şi 
sarcini suplimentare (1-5)

f) iniţiativă - creativitateaînmuncă (1-5)
g) nivelulpregătiriiprofesionale (1-5)
h) preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii 
proprii (1-5)

ifinteresul 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)

Media 2 =(e+f+g+h +i+j): 6 0,00
B Responvabilitate a) loiali tateaşiataşamentulfaţă de spital (1-5)

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

c) apărareasecretul ui profesional, 
respectareanormelormuncii (1-5)

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

Media 3 = (a+b+c+d):4 0,00
C Trâsăturicaracteriale a) cinste, corectitudine, altruism (1-5)

b) spirit de ordine, disciplină (1-5)
c) capacitatea de relaţionare şi munca în echipă (1-
5)
d) principialitate, obiectivitate şi onestitate (1-5)
e) demnitate, sobrietate, fermitate şi curaj (1-5)
f) comportamentul fa] a de pacient (1-5 )

Media 4 =  (a+b+c+d+e+f):6 0,00
Nota finala =  (Media 1+Media 2+Media 3 +  Media 4) : 4 

\___________  ________________________
0,00

!Sota finală a evaluării =  (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

Calificativul acordat:__________________________________



1. numele şi prenumele evaiuaioruim:____________________________
Funcţia: ___________________________________________________________
Semnătura evaluatorului__________________________________________
Dala: _______________________________________________________

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
Numele şi prenumele persoanei evaluate :_________________________
Funcţia:____________________________________________________________
Semnătura persoanei evaluate_____________________________________
Dala

3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia_________________________
Semnătura persoanei evaluate___
Data

4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea__________________________
Funcţia acestuia______________________________________________________________________
Modificarea adusă aprecierii: notarea criteriilor de evaluare/nota finala/calificativul

Semnătura. 
Dala

5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
Numele şi pren umele___________________________________________________________________________
Funcţia acestuia_______________________________________________________________________________
Semnătura_____________________________________________________________________________________
Data_____________________________________________________________________________________________

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 
a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 
b/între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; 
căni re 3,51 şi 4.50 - bine; 
ti‘între 4.51 şi 5,00 - foarte bine.

SPECIFICAŢIA FOSTULUI:
a. nivelul de studii:
b. Calificările /  specializările necesare: - programe necesare de instruire, cursuri, etc.
c. Competenţele postului: exercita profesia în mod responsabil şi conform pregătirii

profesionale
d. Experienţa de lucru necesară: - minim 6 luni intr-o poziţie de infirmier
e. Nivelul postul ui: de execuţie.

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

Sanctiunileaplicatepentrunerespectareasarcinilor de serviciu conform rigorilorprevazute in fisa 
de post suntdescrisepelarg in Regulamentul intern (R.L).

întocmit Titular observaţii
Funcţia Asistent sef Infirmier
Nume prenume
Semnătura
DATA _______ ..
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