ROMANIA
ruDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,,CIJZAVODA" IASI
Str. Cuza Vod6, nr. 34, Iagi, ROMANIA
Tel:+40.0232-21.30.00/Fax:+40.0232.21.54.68. wr.vr.v.spiralcuzavodaiasi.ro

ANUNT
Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie < CuzaYodd,> Iaqi organizeazd in data de 04.07.2016,
ora 09:00, la sediul unitatii din str. Cuza Vod6, nt. 34, concurs pentru ocuparea urm5toarelor posturi:

A.

Func{iile contractu'ale definitiv vacante pentru care se organizeazd concursul:
1. Func(ii de execu{ie :
- Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii S - 1 post cu normd intreagd,definitiv
vacant in cadrul sectiei ATI ;
- muncitor III - electrician - 1 post cu norma intreaga, definitiv vacant in cadrul compartimentului
Administrativ;
- muncitor necalificat I - pentru neutralizator deseuri - 1 post cu norna intreaga, definitiv vacant in
cadrul compartimentului Administrativ ;
- muncitor IV -bucatarie - 1 post cu norma intreaga, definitiv vacant in cadrul compartimentului Bloc
Alimentar;

Condi{ii specifice

:

a. StuOii

o
o

o
o

Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii S -studii superioare ;
Muncitor III - electrician - diplomd de bacalaureat sau gcoal6 profesionald, certificat
califi care electrician;
Muncitor necalificat I - 10 clase studii medii ;
Muncitor IV - bucatarie - diplomd de bacalaureat sau gcoald profesionald, calificare
bucatar ;

b. Vechime:
o Asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii
o Muncitor III - electrician -3 ani vechime ;
o Muncitor necalificat I - nu necesita vechime ;
o Muncitor IV - bucatarie - nu necesita vechime ;
B.

S

-

minim 6 luni vechime

;

Dosarul de concurs al candidatilor va conline urmdtoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetric[ Ginecologie <
Cuza Vodd > Iagi (formular tipizat) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efbctuarea unor
specializdri, precum qi copiile documentelor care atesta indeplinirea condiliilor specifice ale
postului solicitate prin prezentul anun!;
d) cerlificat de libera practicd (membru OAMR) - pentru asistentul medical;
e) asigurare pentru malpraxis medical - pentru asistentul medical t
f) copia livretului militar - daca este cazul;

g) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in specialitatea studiilor, in
copie;

h) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac5.
incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
i) adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitd{ile sanitare
abilitate;
j) curriculum vitae;
k) alte documente relevante pentru desldgurarea concursului (ex. Copii acte stare civil6)
1) diploma bacalaureat unde este caz:ul;
m) adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR- Filiala Iasi,conform Ordin
nr.3512015 - pentru asistentul medical ;
n) dosar plic.
Actele prevdzute la lit. b) - g) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilor
cu acestea.
in cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care adepus la
inscriere o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga{ia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data desfEgurdrii primei probe a
concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie Cuza Vodd, din
mun. Iaqi, str. Cuza Vodi, nr.34, la secretarul comisiei de concurs, Apostol Calin, Birou Resurse Umane
- Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.
C. Condi{ii generale qi specifice de participare la concurs :
- Condi{ii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:
Poate participa la concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:
a) are cetdlenia romflnd, cetdlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlin6nd Spa{iului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaqte limba romAn6, scris gi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnState corespunz[toare postului pentru care candideazd,, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
indeplineqte
condiliile de studii pi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
0
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni slvArqite cu
intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excepfia situa]iei in care a
intervenit reabilitarea

D.

Probele stabilite pentnr concurs

:

Pentru pos-tul de asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii S in cadrul sectiei
selectria dosarelor de inscriere in data de 27 .06.2016, ora 15,00 ;
proba scrisd in data de 04.07 .2076, ora 09,00 ;
proba practica in data de 08.07.2016, ora 9,00 ;
interviul in data de 14.07.2016 ora 09,00.

o
o
o
o

Pentru posturile de muncitor III - electrician; muncitor necalificat I; muncitor
selectia dosarelor de inscriere in data de 27 .06.2076, ora 15,00 ;
proba scrisd in data de 04.07 .2076, ora 09,00 ;

o
o

IV

- bucatarie:

ATI

:

o

interviul in data de 08.07.2016 ora 09,00,

Toate probele concursului se desflqoard Ia sediul Spitalului Clinic de Obstetricl Ginecologie
"Cuza Vod[", din munc. Iaqi, str. Cuza Vodi nr.34.

A. Bibliografia

de concurs - afiqatd aliturat.

B. Calendarul

de desfiqurare a concursului

:

Pentru postul de asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii S in cadrul sectiei

ATI

Data-limitd pAnd la care se pot depune dosarele de concurs
Data selecliei de dosare
Data afiqdrii rezultatului selecliei de dosare
Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul selecliei de dosare
Data afi$drii rezultatului contestaliilor privind seleclia de dosare
Data probei scrise

24.06.2016, ora 15,00
27.06.20t6

Data afiEirii rezultatului probei scrise

05.07.2A16

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei scrise
Data afiEdrii rezultatului contestaliilor privind proba scris[
Data probei practice

06.07.20t6
08.07.2016

Data afiEdrii rezultatului probei practica

11.07 .2016

Data-limiti de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei practice
Data afiqdrii rezultatului contestaliilor privind proba practica
Data probei interviului

t2.07.2016
14.07.2016

Data afiEdrii rezultatului probei interviului

15.07.2016

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei interviului
Data afi Edrii rezultatului contestaliilor privind interviul

t8.07.20t6

Data afiqdrii rezultatului final al concursului

20.07.2016

Pentru posturile de

:

muncitor III

-

Data afiEdrii rezultatului contestaliilor privind sel".1iu

Outu unqa.ii

T

Data afigdrii

04.07.2016

07.07.2016

13.07 .2016

t9.07.2016

-

27.06.20t6
28.06.2016
29.06.2016

d. d*r.

30.06.20t6
04.07.2016

.

interviului

30.06_2016

05.07.2016

--=--

bucatarie:

24.06.2016, ora 15,00

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei scrise
Puru ufiqa.ii
Data probei

29.06.20t6

electrician; muncitor necalificat I; muncitor IV

Data-limitd pdnd la care se pot depune dosarele de concurs
Data selecliei de dosare
Data afi$drii rezultatului selecliei de dosare
Data-limitd de depunere a contestuli

Dataprobeiscrise

28.06.2016

-

06.07.2016
07.07.2016
08.07.2016

1t.07.2016

:

g) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in specialitatea studiilor, in
copie;

h) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac5.
incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
i) adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitd{ile sanitare
abilitate;
j) curriculum vitae;
k) alte documente relevante pentru desldgurarea concursului (ex. Copii acte stare civil6)
1) diploma bacalaureat unde este caz:ul;
m) adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR- Filiala Iasi,conform Ordin
nr.3512015 - pentru asistentul medical ;
n) dosar plic.
Actele prevdzute la lit. b) - g) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilor
cu acestea.
in cazul documentului prevdzut la lit. h), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care adepus la
inscriere o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga{ia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data desfEgurdrii primei probe a
concursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie Cuza Vodd, din
mun. Iaqi, str. Cuza Vodi, nr.34, la secretarul comisiei de concurs, Apostol Calin, Birou Resurse Umane
- Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.
C. Condi{ii generale qi specifice de participare la concurs :
- Condi{ii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:
Poate participa la concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:
a) are cetdlenia romflnd, cetdlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlin6nd Spa{iului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaqte limba romAn6, scris gi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnState corespunz[toare postului pentru care candideazd,, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
indeplineqte
condiliile de studii pi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
0
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni slvArqite cu
intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excepfia situa]iei in care a
intervenit reabilitarea

D.

Probele stabilite pentnr concurs

:

Pentru pos-tul de asistent medical in specialitatea medicina generala cu studii S in cadrul sectiei
selectria dosarelor de inscriere in data de 27 .06.2016, ora 15,00 ;
proba scrisd in data de 04.07 .2076, ora 09,00 ;
proba practica in data de 08.07.2016, ora 9,00 ;
interviul in data de 14.07.2016 ora 09,00.

o
o
o
o

Pentru posturile de muncitor III - electrician; muncitor necalificat I; muncitor
selectia dosarelor de inscriere in data de 27 .06.2076, ora 15,00 ;
proba scrisd in data de 04.07 .2076, ora 09,00 ;

o
o

IV

- bucatarie:

ATI

:

Data-limit6 de depunere a contestaliilor privind rezultatul probei interviului
Data afi qdrii rezultatului contestaliilor privind interviul

12.07.20t6

Data afiEdrii rezultatului final al concursului

14.07.2016

Manager,
]lidaru Elenalolanda
.

$ef Birou RLINOS,
Insp. V?rlan Ioana

t/trf/fr'{P
-4//

t3.07.2016

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi
Tematica gi bibliografia pentru ocuparea postului de asistent m
la sectia ATI

1.

2.

Aparatul respirator

-

Astm bronqic
Hemoptizia
Tromboembolismulpulmonar
Pneumotoraxulspontan
Pneumopatia acutl
Insuficienld respiratorie acutd
Aparatului cardiovascular
- Nofiuni de anatomie qi fiziologie
- Explorarea morfofunclionalS a aparatului cardiovascular

-

3.

4.

5.

Durearea

toracici

Tulburdri de ritm cardiac
Tulburlri in conducerea impulsului cardiac
Angina pectorald
Infarctul miocardic
Encefalopatiahipertensivdacutd
Edemul pulmonar acut
Tamponada cardiacd
Aparatul digestiv
- Hemoragia digestivd
- Ocluzia intestinali
- Peritonita acutd
Aparatul excretor
- Nofiuni de anatomie qi fiziologie
- Insuficienld renald acutd
- Colica renalS
- Infeclia urinard
- Hematuria

Ficatul

-

Icterul
Coma hepaticl

6. Ciile biliare
Colica biliard

7. Pancreasul
Pancreatita acutl

8.
9.

Comele
$ocul - defini{ie, generaliti{i, clasificlri etiopatogenice
- Tablou clinic general
- Procedura generalf, de diagnostic
- Atitudini qi intervenfii terapeutice generale
- $ocul hipovolemic
- $ocul cardiogen
- $ocul anafilactic
- $ocul septic
10. Leziuni ale pielii produse prin energiafizicil (termicI, electricl, radici) sau chimicl
- Arsura termicd
- Arsura chimicl
- Degerdturile

11. Urgen{ele

-

in obstetricl ginecologie

Hemoragie in prima jumdtate a sarcinii
Hemoragie in a doua jumdtate a sarcinii
Eclamsia
Cardiopatii asociate cu sarcina
Hemoragiile in ginecologie
12. Clasificarea, prevenirea infec{iilor qi circuitele spitalului
13. Mobilizarea qi igiena pacientului
14. Monitorizarea funcfiilor vitale
15. Injec{iile
16. Perfuzia, transfuzia
17. Recoltarea produselor biologice qi patologice
18. Puncfia, biopsia
19. Cateterismul uretro-vezical
20. Clisma
21. Pansamentele
22. Managem entul a ctivitl{ii p en tru steriliza re
23. Principii generale pentru managementul ingrijirilor, anamneza qi conduita

terapeutici
24. Internarea, spitalizarea, transferul qi externarea pacientului
Bibliografie:

1.

2.
3.
4.

Dr.Florian Chiru, Dr.Adela Chiru, Dr.Crin Marcean, Dr.Elena Iancu - "Urgenlele
medicale" Manual sinteza pentru asistenli medicali, Editura RCR Editorial2}l2
Bucureqti;
Dr.Chiru Adela, Dr.Danau Razvan Alexandru - "Managementul ingrijirii pacientului"
Ghid clinic pentru asistentul medical, Editura RCR Editorial2014 Bucuregti;
Titircd Lucrelia - Urgenlele medico-chirurgicale, Editura medical Bucureqti, edilie 2001numai pentru subiectul nr.11;
Fiqa postului

$ef Sectie,
Dr Caba Alexandrina

Sindicat SANITAS,
Moaq5 Bolota Maria

,ltU!-4--.,,\

c

$ef Birou RLTNOS,
Insp. Virlan Ioana

d

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,,CUZAVODA" IASI

TEMATICA CONCURS POST BUCATAR

1

.Norme privind ptepatatea alimentelor.

2.Norme privind depozitarea si transportul alimentelor'
3.Norme privind personalul unitatilor alimentare'

transmisibile.
4.Instruirea personalului medico-sanitar privind autodeclararea afectiunilor
5.prepararea alimentelor:prelucrarea termica, fierberea,prajirea,inabusirea,coacerea ,congelarea'

utile
6.Echipamentul de protectie :clasificare,caracteristici,folosire ,intretinere,sfaturi
7

.lgrena personala a lucratorului.

8.Spalarea simPla a mainilor.
g.Prelucrarea veselei.

10.Reguli obligatorii pentru pastrarea alimentelor in spatiile frigorifice'

Bibliografie:
aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea,depozitarea,pastrarea,transportul si desfacera alimentelor.
1.ORD.NR

. 976116.12.1998 pentru

2.Ghid practic-SPClN-Dr.Despa Madalina'
alimentar- Dr.Nicolae
3.Notiuni fundamentale de igiena-manual pentru lucratorii din sectorul
Poll,Dr.Adriana Serban .
As.pr. dietetician-Coordonator Bloc Alimentar,

tut
-}r:*:;W

As.Codieriu Anca

Medi c epi demio

1o

Sindicat SANITAS
As.Qolot{ Maria
.il.tl

1

tl,

LL,'I
',"!
ir-l
t/L!

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "CUTAVODA" IASI

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR

-

ELECT

TEMATICA

Tablouri de distributie;
Aparate de masura si control;
lnstalatii de curenti slabi;
Receptoare de forta (masini electrice);
Relee si automatizari simple;

lnstalatii de lumina si forta;
Utiliza rea energiei electrice;

lnstalatii de protective a cladirilor;
Accidente produse de electricitate;
Actionari;
Norme de Securitate sisanatate in munca.

BIBLIOGRAFIE

lnstalatii electrice de lumina si forta (manual pentru scoli profesionale)- lng. A.Stavrescu, Edit. Tehnica
Bucuresti 1958;

Actionari electrice si automatizari

-

C.Saal, l.Topa, A. Fransua, E.Micu, Edit. Didactica si Pedagogica

Bucuresti 1980;

Accidente produse de electricitate - Dr. N.Bainglass, N.Nitescu, D.Rosenblatt, Edit. De stat pentru

literature stiintifica si didactica 1951;
Legea319/2006 privind securitatea sisanatatea in munca cu modificarile sicompletarile ulterioare;
Legea2OT/2006 privind stingerea incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
Agenda electricianului;
Fisa postului.

Sef Serviciu Adm inistrativ,

lng. Rusp'Qaniel

Sef Birou RUNOS,

lnsp. Virlan loana

COD: FC_RSU_12

FORMULAR

Versiune: 01
Fisa post

1. Postul :

Asistent medical

2. COR :

222101

Pagina: 1 / 4

3. Titularul postului
4. Sectia :

ATI

5. Natura activitatii

executie

6. Calificare de baza

Studii postliceale/ superioare de scurta durata/superioare de lunga durata;

7. Cadrul legal:

- Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual ( OG nr.144/2008, privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a moasei si asistentului medical).
- Asigurare malpraxis( Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1);
- Cunoasterea si insusirea Codului de etica si deontologie profesionala;
- Cunoasterea si insusirea prevederilor ROI si ROF.
- Cunosterea si insusirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor;
-aisgura ingrijirea medicala specifica anesteziei si terapiei intensive la pacientele internate in
sectia ATI si in celelalte sectii ale spitalului unde sunt solicitate

8.Obiectivul postului
9. Abilitati, calitati,
aptitudini necesare

10. Pozitie in
structura unitatii:

11. Relatii de munca

12. Limite de
competenta
13. Salarizare
14. Atributii

Functia
Data

- rezistenta la sarcini repetitive;
- rezistenta la stres;
- promovarea muncii in echipa;
- capacitatea de a reactiona rapid in situatii de criza;
Subordonat: asistent sef, director ingrijiri,medic sef sectie;
Are in subordine: infirmiera, ingrijitoarea, brancardierul.
Inlocuieste : alt asistent medical din aceeasi sectie desemnat de asistentul sef de sectie ( cu
delegatie/mentiune scrisa), medic sef sectie ATI sau medic de garda ATI
Ierarhice :
-este subordonat asistent sef, director ingrijiri, medic sef sectie, director medical, manager;
Functionale :
- cu toate sectiile , compartimentele si serviciile din cadrul unitatii;
De reprezentare:
- unitatea sanitara in relatie cu femeia gravida, lauza, ginecopata.
Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in conditiile
respectarii normelor legale in vigoare;
Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
-Participă sub îndrumarea medicului anestezist-reanimator la pregătirea pacientei pentru
anestezie;
- Acordă prim ajutor în caz de urgenţă şi solicită medicul;
- Supraveghează pacienta şi administrează după indicaţiile şi sub controlul medicului, tratamentul
intraoperator;
-Preia informaţii despre starea intraoperatorie a pacientei;
- Urmăreşte evoluţia postoperatorie pînă la transportarea pacientei în secţie, la pat;
- Preia pacientul din sala, îl instalează în salonul din TI (conectare la ventilator, monitor, etc);
- Asigură îngrijirile postoperator;
Elaborat
Sef Birou RUNOS
19.02.2013

Verificat
Director Medical

Semnatura
© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi

Aprobat
Manager

15. Responsabilitati

Functia
Data

- Administrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise pacientelor din
ATI prin injecţii, perfuzii, transfuzii, inclusiv medicaţia prescrisă;
- Răspunde de îngrijirea pacientelor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a
toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice, schimbării poziţiei şi mobilităţii pacientei;
- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia în saloane, de întreţinerea igienică a paturilor,
oxigenatoarelor, etc şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, potrivit
indicaţiilor în vigoare;
-Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă cât şi regulilor de tehnică
aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;
- Semnalează medicului orice modificări depistate la starea pacientei;.
- Participa la efectuarea pansamentelor impreuna cu medicul;
- Efectueaza toaleta organelor genitale si aplicarea fesei la pacienta operata;
- La iesirea din tura completeaza in registru starea aparaturii si sesizeaza orice defectiune;
- Participa la transportul bolnavelor catre sala de operatii si catre sectoare;
- Acordă prim ajutor în caz de urgenţă şi solicită medicul;
- Preia informaţii despre starea intraoperatorie a pacientei;
- Supraveghează în permanenţă starea pacientelor, înscriind zilnic în foaia de terapie intensiva
temperatura, TA, pulsul şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra
oricărei modificări în evoluţia pacienţilor;
- Are obligaţia de a cunoaşte întocmirea foii zilnice de mişcare a pacientelor şi de introducere a
datelor respective în calculator;
- Are obligaţia de a introduce în baza de date a secţiei toate operaţiunile privind pacientele:
proceduri medicale, transferuri, codificarea OMS a diagnosticelor etc.
-Va sesiza medicul in cazul necompletării actelor medicale ale pacientelor;
- Respectă măsurile de izolare a pacientei stabilite, atunci cand pacienta are o boala transmisibila
- Supravegheaza efectuarea curateniei si dezinfectiei curente si terminale a saloanelor de ATI
-Supravegheaza distribuirea mesei la paciente,iar in cazuri speciale (invalidităţi) asigură hrănirea
directă a pacientelor;
- Răspunde de preluarea din farmacie a medicaţiei necesare anesteziei, utilizarea acesteia cît şi
descărcarea în foaia de observaţie;
- Răspunde de utilizarea substanţelor toxice şi stupefiante;
- Ţine corect evidenţa materialelor consumabile şi descărcarea acestora în foaia de anestezie si
terapie intensiva cât şi a medicamentelor folosite;
-Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform Ord.1284/2012 al M.S.;
- Exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- Răspunde cu promptitudine la solicitările medicului şi ale pacientelor;
- Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele,aparţinătorii precum şi
cu celelalte categorii profesionale;
- Supraveghează şi îndrumă activitatea personalului subordonat;
- Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor precum şi a
medicamentelor cu regim special;
-Asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi
se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea
saloanelor pe care le are în grijă;
- La iesirea din tura completeaza in registru starea aparaturii, sesizeaza orice defectiune şi ia
măsuri urgente pentru remediere;
-Răspunde de predarea şi păstrarea materialelor folosite ;
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- Se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale, raspunzand de corectitudinea
datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire ;
-Răspunde de asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui
climat etic faţă de bolnav;
-Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional exista si faţă de aparţinători, colegi sau
alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea
tratamentului şi decesul pacientului.
- Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie
făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor
informaţii, în tot sau în parte
- Să folosească datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu
privire la îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop;
- Controleaza si raspunde de colectarea, depozitarea, transportul deseurilor provenite din
activitatea medicala ,conform Ord.219/2002 si a Legii 211/2011;
Conf.Ordin 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale :
1.aplică procedurile stipulate de codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor
medicale periculoase;
2.aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile
rezultate din activităţi medicale.
- Aplica si raspunde de prevederile Ord.261/2006 privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea,
Ord.914/2006 privind respectarea circuitelor functionale ale spitalului precum si Ord.916/2006
privind normele de supraveghere,prevenire si control a infectiilor nosocomiale si va coordona si
controla personalul din subordine in aplicarea si respectarea acestor normative;
-Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării şi le transportă la/de la serviciul
sterilizare;
- Respectă condiţiile de pastrare a sterilelor şi utilizarea lor în termenul de valabilitate;
- Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia
mâinilor), cat şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor şi manoperelor
prescrise
-Respectă circuitele funcţionale stabilite în unitate privind pacientele, instrumentarul, lenjeria,
reziduurile etc. şi supraveghează respectarea lor de către paciente şi personalul din subordine;
- Poarta echipament de protectie adecvat conform Precautiunilor Universale si verifica la
personalul aflat in subordine portul acestuia
- Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă( stare febrilă, infecţie
acută,boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei
-Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele
privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006;
-Va comunica angajatorului orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducând
la cunoştinţa asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;
- Isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al
calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform CONAS ;
- Răspunde de respectarea deciziilor şi a Regulamentelor de ordine interioara si de organizare si
functionare a spitalului;
- Respectă şi apără drepturile pacientului conform Legii 46/2003 ;
- Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau
alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.
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- are obligaţia de a participa la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (E.M.C.);
- Participă la procesul de formare al viitorilor asistenţi medicali, dacă este cazul.
-Execută sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de asistentul şef sau medicul şef.
-Execută orice alte sarcini primite pe cale ierarhică în interes de serviciu;
- Efectuează controlul medical periodic;
-Respectă graficul de muncă pe tura stabilită şi predă în scris la ieşirea din tură situaţia şi planul
de investigaţie şi tratament al pacientelor asistentei care preia serviciul;
-Inceperea activităţii va avea loc numai după predarea corectă a baremului de medicamente, a
instrumentarului cu regim special şi a întregii aparaturi in stare de funcţionare;
- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de
plecare din serviciu;
-Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului şef de secţie şi a asistentei şefe;
- Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta şefă, de medicul
sef de sectie sau de garda şi avizata de directorul de ingrijiri;
- La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului,încetarea
activităţii producându-se numai după predarea serviciului;
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe
sectie(exceptie sunt situatiile in care serviciul nu poate fi asigurat) ;
-Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate, consumul de bauturi alcoolice,
substante etnobotanice precum si droguri in timpul programului de lucru si in afara acestuia daca
acest consum provoaca incapacitate de munca.
16. Evaluarea
Evaluarea se face anual
performantelor
Criterii de evaluare
1.Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,
perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative
de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
17. Mediu de Lucru
Programul 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,
Sef sectie

Salariat : ___________
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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4. Sectia
5. Natura

Bloc Alimentar

:

activitatii

6. Calificare debaza
7. Cadrul legal:

8. Obiectivul postului
9.

Abilitati,calitati,

aptitudini necesare

10. Pozitie in structura

unitatii:

11. Relatii de munca

12.

Limite de competenta

13. Salarizarea
14.

I
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Atributii

Executie

Studii : diploma de bacalureat sau scoala profesionala )
Salificare : bucatar ;
-cunoaste si respecta prevederile RoI si RoF ; procedurile specifice t" hr*,
;
- respecta normele PSI , dispozitille verbale sau scrise ale sefilor ierahici sau
functionali;
- Iegea3l9 I 2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Prepararea produselor calde qi reci, in conformitate cu meniul zilni.
- Simtul ordinii gi cur[]eniei
- lucru in picioare pe perioade lungi de timp;
- rapiditate in realizarea sarcinilor.
- rezistenld la stres;
- muncd rutinierd;
Subordonat :asistent dietetica, manager;
Are in subordine: nu este cazul;
Inlocuieste : un muncitor din cadrul bucatariei;
Este inlocuit : un muncitor din cadrul bucatariei
Ierarhice :
-este subordonat asistent dietetica, director ingrijiri, director medical, manager;
Functionale:
- cu toate sectiile , compartimentele si serviciile din cadrul unitatii;
De reprezentare:
- nu este cazlul
Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in
conditiile respectarii normelor legale in vigoare;
Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
Sa receptioneze si sa depoziteze ingredientele alimentare in spatii frigoriflce sepa.at
pe categorii de produse ( produse lactate, came, oua, alimente diferite) si sa
semnaleze eventualele defi cente;
Sa tina cont de perisabilitatea alimentelor, termen de garantie, modul in care
urmeaza sa fie folosite ingredientele;
Sa pregateasca mancarea in conformitate cu meniul, retele si in concordanta cu
formularul dat (care include calcularea cantitatilor necesare de alimente specifice
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pentru meruu)
- sa faca prelucrarile preriminare gatitului -sortare, curat are, spalare, divizare, se1 )ataI
cu respectarea circuitelor pentru legume, came, oua;
- In f,nctie de prioritati si in ordinea operatiilor sa prel gateasca mai multe felur 'i de
mancare conform regimurilor spitatului;
- Sa definitiveze mancarea inainte sa se efectueze examenul organoleptic de >atre
asistentul dietetician;
- In toate operatiile pe care re efectueaza trebuie sa re specte cu strictete destir ratia
spatiilor de lucru: carne, legume, oua, patiserie;
- Asigurd curatenia zilnicd, qi ori de c6te ori este nevoir : in bucdtdrie, dependin
;e $i
restul spa{iului aferent blocului alimentar, in conditii cor 'espunzatoa.re pi
de calita [e;
- Efectueaza spalarea veselei pentru servire si a vaselor de bucatarie separat int r-un
' loc special amenajat, unde nu se fac alte operatiuni de pr 'eparare;
- Efectueaza periodic isienizarca snatiilnr de A.''n-ito,oj
-Rdspunde de buna pdstrare qi util
-Isi insuseste si respecta prevederile - procedurilor aplicabile din sistemul
de
management al calitatii in conformitate cu standardele de
calitate pentru acreditarea
spitalelor conform CONAS ;
-Respectd permanenl 9i rdspunde de aplicarea regulilor de
igien[ personala (spdlarea qi
dezinfec{ia m6inilor), cat gi a reguliloide curaten]e si dezinfectie
a locului de munca;
- Declard imediat asistentei coordonatoare orice imbolndvire acutd pe care prezintd
o
(stare febril6, infeclie acutd,boal[ venericd) precum qi bolile
transmisibile ap5rute la
<

15. Responsabilitati

membrii familiei
- Va avea un comportament adecvat in serviciu gi in relaliile cu personalul
auxiliar
medical gi cu celelalte categorii profesionale;
- Aplica si raspunde de prevederile Ord,.26112006 privind curatenia, dezinfectia si
sterilizatea, od.9l4/2006 privind respectarea circuitelor functionale
ale spitalului
precum si Ord.916/2006 privind normele de supraveghere, prevenire
si control a
infectiilor nosocomiale; va coordona si controla personalil din subordine
in aplicarea si

respectarea acestor normative.

-P.o1{a echipament de protectie adecvat conform Precautiunilor
Universale ;
aplica si raspunde de colectarea, depozitarea, transporrul deseurilor
provenite din activitatea medicala, conform ord,.2l9li002 si a Legii.illl21ll
-Respectd normele privind situatiile de urgenta conform Legii
30112006 si cele privind
securitatea si sanatatea in munca conform Legii 31912006; va comunica
angajatorului
orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita, aducand la'cunoqtinla
asistentei qefe orice defectiune de naturd sd constituie un pericol;
; !9.n1eocupd in permanen{d de actualizarea cuno$tin}elor profesionale, prin studiu
individual sau alte forme de educalie continud qi conform cerinlelor postului.
-Foloseste datele qi informaliile la care are acces numai in
scopul ludrii unor decizii cu
privire la indeplinirea atribuliilor funcliei sale, frrd, ale utiliza in
nici un alt scop;
- Efectueaza controlul medical periodic
;
-Are obligatia de a semna zilnii in condica de prezentd cu
menlionarea orei de venire si

- Iqi insuseste,
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oe plecare oln servlclu;
-Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului direct;
-Va folosi integral timpul de munc6 in interesul serviciului;

-Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisd aprobata de asistenta de
dietetica si avizata de directorul de ingrijiri ;
- Are obligatia de a respecta programarea concediilor de odihnd planificate la inceputul
anului pe compartiment.
-Este interzis fumatul, venirea la serviciul in stare de ebrietate gi consumul de bduturi
alcoolice si substante stupefiante in timpul programurui de lucru;
-Executd $i alte sarcini corespunzdtoare pregdtirii profesionale, trasate de conducere
;
Evaluarea se face anual
Criterii de evaluare
1 Cunoqtinle qi experien{d profesionald
2. Promptitudine qi operativitate in realizareaatribuliilor de serviciu prevdzute in fiqa
postului
3. calitatea lucrdrilor executate qi a activitd{ilor desfbqurate
4. Asumarea responsabilit[filor prin receptivitate, disponibilitate laefort suplim entar,
perseverentd, obiectivitate, disciplind
5. Intensitatea implicdrii in utilizarea echipamentelor gi a materialelor cu incadrarea in
normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, ini{iativd qi creativitate
7. Condilii de muncS

16. Evaluarea
performantelor

:

17. Mediu de lucru

Conditii d.ot
Programul de lucru este de 8 ore/zi ; 40 ore/saptamana;

Figa postului este

valabili pe intreaga perioad[ de desfrgurare

a contractului de munc6, putand

apariliei unor noi reglementlri legale.

Avizat,
Asitent coordonator,

fi reinnoitd in cazul

Salariat:
Prin semnarea prezentei fige am luat la cunogti{d de toate activitelile
(sarcinile) de serviciu ce imi revin c6t qi de consecin(ele pe care
le voi suporta in cazul neindeplinirii lor conform Codului
Muncii gi Regulamentului de Ordine Interioard unitatii
Semnatura:

Data:
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1. Postul
2. COR

741307

3. Titularul postului

4. Locul de munca
5. Natura activitatii
6. Cerinte
7. Cadrul legal

8.Obiectivele oostului
9. Abilitati, calitati,

aptitudini necesare

10. Pozitia in structura
unitatii
I 1. Relatii de munca

12. Limite de

competenta
13. Salarizarea
14.

Atributii

Serviciul tehnic administrativ
executie

-studii medii sau scoala profesionala
-vechime in soecialitate minim 3 ani:
- respecta cu strictete ROI si ROF ;
- respecta normele PSI si de securitate si sanatate in munca ;
- legea 319 I 2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Mentinerea tuturor instalatiilor electrice ale unitatii in stare de functionalitate optima
-capacitate de analizd" gi atenlie la detalii;
-capacitatea de a sesiza defectele, indemAnare, precizie, rigurozitate, profesionalism ;
-adaptabilitate pentru lucru in echip6,
- echilibru gi stdp6nire de sine
-capacitatea de a se adaptarapid 1a concepte tehnice noi
-acceptare lucru peste program in situatii exceptionale;
Subordonat sef serviciu administrativ ; manager

:

Ierarhice:
-subordonat fald de: sef sery. Administrativ ;
-superior pentru: nu este cazul
Funclionale:
- cu toate compartimentele spitalului in care sunt necesare lucrari de intretinere la
instalatiile electrice ;
In cazul absentelor motivate inlocuitorul este Constantin Mihaita / servicii exteme :
Are autoritate si flexibilitate in legaturacurealizarea atributiilor proprii de serviciu in
conditiile respectarii normelor legale in vigoare.
Este in conformitate cu legislatia in vigoare:
-Controleaza zilnic instalatia electrica ;
-Remediaza zilnic defectiunile aparute la instalatia electrica ;
-In caz de defectiune:
- Identifica instalatia sau paftea din instalatie in care urmeaza a se lucra,
- Delimiteaza corespunzator conform normelor zona de lucru;
- Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz,la
care urrneazasa lucreze;
- Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de

instalatie la

-

pamant si in scurtcircuit.
Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surueni

Tl;Ir#,"ffi:Til:ii:f;:H.,

a nu n rorosite de personarur nespecializat;
-executa intretinerea si reparatiile sculelor electrice si a partii electrice din dotare;
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- executa reviziile periodice la motoarele electrice si la sculele electrice
-face necesarul de materiale din timp;
-preda lamagazie materialele economisite sau recuperate ,
-nu executa alte operatii decat cele prevazute in tehnologia de lucru,
- nu executa operatii pentru care nu are calificare si instruire corespunzatoare pe linie
SSM sau lucrari in afara atributiilor de serviciu ;
- se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe

parcursul executarii lucrarii,
- veri fi ca inte gritatea izolaliei, i ngradiri I or, starea carcase I or,
- urmdreqte permanent respectarea parametrilor de calitate impuqi prin procedurile
specifice de lucru sau prin instruc{iunile tehnologice;

- alege sculele/dispozitivele in conformitate cu prevederile documentaliei tehnologice qi
cu sarcinile de implinit;
- identifica gi marcheazd pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezintd
siguranld in utilizare;
- efectueazd intrelinerea curentd pentru a menline dispozitivele qi aparatele in stare de
funclionare corectd, in conformitate cu procedurile sau reglementarile in vigoare;
depoziteazd 9i pdstreazd in siguran{d trusa de scule conform recomanddiilor specifice

-

locului de muncd.

- raspunde de intretinerea si buna functionare a grupului electrogen ;
- mentine pemanent locul de munca si echipamentele/ sculele de lucru in perfecta stare
de ordine si curatenie;
-la sfarsitul orelor de program va proceda la dezinfectia sculelor daca locul de munca
prezinta posibilitati de contaminare ;

15. Responsabilitati

-raspundedecalitatealucrarilorexecutatesirespectareat"'-en@
- respectd confidenlialitatea informaliilor oblinute cu ocazia exercitarii atribuliilor qi

sarcinilor de serviciu;
rdspunde de deteriorarea dispozitivelor de mdsurd qi control, utilajelor, maqinilorunelte, sculelor urrnare unor ac{i uni necorespunzdtoare;
-asigura si raspunde pentru buna utilizare si pastrare a instrumentarului aparaturii si
dispozitivelor cu care lucreaza fiind interzis autilizarea acestora inafara unitatii sau
instrainarea sub orice forma;
- nu transporta, manipuleaza, depoziteaza substante explozive, toxice sau inflamabile
decat in cazul in care este necesar si in limitele respectarii tuturor normelor de SSM si

-

PSI;

-raspunde administrativ si material pentru eventualele prejudicii aduse unitatii
;
-raspunde si respecta normele privind situatiile de urgenta conform legii 307 I 2006
-raspunde si respecta normele privind PSI si cele privind securitatea si sanatatea in
munca conform Legii 319 I 2006 ;
- respecta normele de etica profesionala cerute in relatiile cu compartimentele
functionale ale unitatii .
- este obligat sa particiie la toate instructajele privind SSM si orice actiune initiata in

domeniul protectiei muncii ;
- nepuftarea echipamentului individual de lucru. sau pufiarea echipamentului de lucru
incomplet/necorespunzator este considerata abatere discipr inara
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-pastreaza in perfecta stare masinile, instalatiile/ sculele de lucru, dispozitivele de
protectia muncii, instructiunile afisate la locul de munca ;
- isi insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management
al calitatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea spitalelor conform

CONAS;
- respecta programul de lucru stabilit si nu paraseste locul de munca fara stirea sefului
ierarhic ;
- aduce la cunostinta sefului direct indeplinirea lneindeplinirea sarcinilor de munca

.zilnice;

- respecta circuitele functionale ale spitalului ;
- se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale conform

cerintelor postului ;
- indeplineste orice alte sarcini de serviciu date prin delegare de catre conducerea unitatii
sau prin decizii si note interne ;
- la intrarea in schimb se va prezenta odihnit, echipat corespunzator, va controla starea
sculelor si dispozitivelor cu care urmeaza sa lucreze, iar in cazul in care acestea nu
corespund, anunta imediat seful compartimentului, solicitand inlocuirea sau repararea,
dupa caz, inaintea punerii in functiune a acestora ;
- se interzice prezenlarca la locul de munca in stare de ebrietate precum si consumul de
bauturi alcoolice in timpul programului de lucru ;
- se interzice fumatul in alte spatii decat cele special amenajate ;
- In caz de accident anunta imediat seful ierarhic si acorda primul ajutor ;
- Aduce la cunostinta sefului locului de munca orice abatere sesizata privind securitatea

in munca;
- Respecta permanent regulile de igiena personala si aduce la cunostinta sefului ierarhic

autoimbolnavirile pe care 1e prezinta;
- In cazul in care la locul de munca se degaja cantitati mari de

gaze I noxe sau instalatiile
de ventilatie nu functioneaza, antJntaimediat seful ierarhic pentru luarea masurilor

corespunzatoare

;

-efectueazS. controlul medical periodic;
-are obliga{ia de a semna zilnic in condica de prezen!5 cu menlionarea orei de venire gi
de plecare din serviciu;

16. Evaluarea

-va respecta graficele de planificare a concediilor de odihna
-va folosi integral timpul de muncd in interesul serviciului;
Evaluarea se face anual

performantelor

Criterii

;

de evaluare

l.Cunogtin{e qi experienld profesionald
2. Promptitudine qi operativitate inrealizareaatribuliilor de serviciu prevdzute in figa
postului
3. Calitatea lucrdrilor executate qi a activitdlilor desidgurate
4. Asumarea responsabilitdtilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,
perseveren{d, obiectivitate, disciplind
5. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor qi a materialelor cu incadrarea in
normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniliativd gi creativitate
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7. Condilii de muncd

17. Mediul de lucru

Mediuldemunca:Executantulisidesfasoaraactivitateain@
fara curenti de aer periculosi, temperatura, presiunea si nivelul de iluminare sant cele
prevazute in limitale legale . Exista suspiciuni privind existenta unei incarcaturi patogene
mari pentru unele spatii de lucru.
Mijloace de munca:
- aparat pentru masurarea tensiunii electrice;
- Creion de tensiune;
Trusa de scule pt . electrician;

-

Scara;

Lampa de control;
Echipamentelectroizolant.
Program de lucru 8 orelzi; 40 ore/saptamana.

Fiqa postului este valabild pe intreaga perioadl de desfrqurare a contractului de muncd, put6nd fi
reinnoitd in cazul apariliei unor noi reglementiri legale.

Avizat,

Salariat

:

Sef serviciu administrativ,

Ing. Rusu Daniel

Prin semnarea prezentei fige am luat la cuno$ti16 de
toate activit6!ile
(sarcinile) de serviciu ce imi revin c6t gi de
consecinlele pe care le voi suporta in cazul
neindeplinirii lor conform Codului Muncii qi
Regulamentului de Ordine lnterioard unitatiii
Semnatura:
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TEMATICA CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT NEUTRALIZATOR

1. Legea nr. 31912006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modihcarile si
completarile ulterioare, Capitolul II - Domeniul de aplicare si Capitolul IV
Obligatiile lucratorilor

;

2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr I 1912014, pentru aprobarea Normelor

de

igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Capitolul V
Norme de ingiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea
deseurilor solide, art. 36 art.39 si Capitolul VI - Norme de igiena pentru
unitatile de folosinta publica, art. 46 - art. 52

-

3. HG
4

.

-

34912005 privind depozitarea deseurilor art.4- art.5

Legea nr. 307 / 12.07 .2006 privind apararca impotriva incendiilor
Cap II : Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

5. Neutralizatorul - Manualul

de folosire a instalatiei de neutralizare a

deseurilor "NEWSTER 10" :
Paragraf 3.3 "Pomirea si oprirea" ,
P ar agr af 3 4"come nzlle manuale"
Paragraf 3.5 "Mesaje de serviciu",
P aragraf 3.6 "Alarmele"
Paragraf 3.7 "IJmplerea recipientului de sterilizare"
.

Avizat,
Sef serviciu administrativ
Inginer Rus[ Constantin Daniel

Aprobat,
Manager

Blida
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l. Postul

Muncitor necalificat

2. COR

9612

3. Titularul oostului
4. Locul de munca
5" Natura activitatii
6. Cerinte
7. Cadrul legal

executie

Serviciul administrativ

Studii: l0 clase studii medii
- respecta cu strictete ROI si ROF ;
- respecta normele PSI si de protectie a muncii , dispozitiile verbale sau scrise ale

sefilor ierahici sau functionali;
- lesea 319 12006 orivind securitatea si sanatatea in munca.
- tratarea deseurilor sanitare solide cu potential infectios in vederea : sterilizarii
termice, modificarii fizice, deshidratarii, reducerii volumului, reducerii geutatii
- mentinerea tuturor spatiilor exterioare unitatii in stare de functionalitate optima din
punct de vedere al ordinei si curateniei :
- cinstit, loial, disciplinat
- adaptabilitate pentru lucru in echip6,
Subordonat sef serv administrativ.Manaser

8. Obiectivele postului

9. Abilitati, calitati, aptitudini
necesare
10. Pozitia in structura unitatii
11. Relatii de munca

Ierarhice:
-subordonat fajd de: sef serv. Tehnic-administrativ
-superior pentru: nu este cazul

Functionale:
- cu toate compartimentele spitalului ;
- pe perioada concediului de odihna este inlocuit de -----------, sau orice alta persoana
desemnata

13. Salarizarea
14.

;

Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in
conditiile resoectarii normelor lesale in visoare.
Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
- primeste spre tratare deseuri sanitare solide cu potential infectios in vederea :
sterilizarii termice, modificarii f,rzice, deshidratarii, reducerii volumului, reducerii
greutatii cu instalatia de neutralizare a deseurilor NEWSTER l0 ;
- la intrarea in schimb se va prezenta odihnit, echipat corespunzator, va controla starea
sculelor si dispozitivelor cu care urmeaza sa lucreze, iar in cazul in care acestea nu
corespund, va anunta imediat seful, solicitand inlocuirea sau repararea, dupa caz,
inaintea punerii in functiune a acestora ;
- la sfarsitul orelor de program va proceda la dezinfectia sculelor si a echipamentului
de protectie, daca locul de munca prezinta posibilitati de contaminare ;
- transporta, incarca si descarca materiale care prezinta risc biologic in / din depozitul

12. Limite de competenta

Atributii

special amenajat ;
- asigura curatenia zilnica, ori de cate ori este nevoie a curtii ;
-asigura intretinerea spatiilor verzi;
- in anotimpul rece inlatura zapada din curtea spitalului :
- raspunde de calitatea lucrarilor executate si respectarea termenului de executie ;
- pastreaza in perfecta stare masinile, instalatiile/ sculele de lucru, dispozitivele de
protectia muncii, instructiunile afisate la locul de munca ;

15. Responsabilitati

- rdspunde de deteriorarea dispozitivelor de m6surd gi control, utilajelor, maginilorunelte, sculelor urmare unor ac{iuni necorespunzdtoare;
- asigura si raspunde pentru buna utilizare si pastrare a aparaturii si dispozitivelor cu

I
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sau instrainarea
unitatii
care lucreaza fiind interzisa utilizarea acestora in afara

sub

orice forma ;
- cunoaste detaliile tehnice si modul de functionare a masinii Newster 10;
- cunoaste si aplica prevederile HG.34912005 privind depozitarea deseurilor;
- cunoaste si aplica prevederile HG. l28lZOO5 privind incinerarea deseurilor;
- cunoaste si aplici prevederile Ord. 91612006 privind normele de supraveghere,
prevenire si control a infectiilor nosocomiale;
-raspunde si respecta normele privind PSI si cele privind securitatea si sanatatea in
munca conform Legii 319 12006;
- este obligat sa participe la toate instructajele privind SSM si orice actiune initiata in
domeniul protectiei muncii ;
- in cazde accident anunta imediat seful ierarhic si acorda primul ajutor ;
- aduce la cunostinta sefului locului de munca orice abatere sesizata privind securitatea
in munca

;

- respecta permanent regulile de igiena personala si aduce la cunostinta sefului ierarhic
autoimbolnavirile pe care le prezinta;
-raspunde si respecta normele privind situatiile de urgenta conform legii 307 I 2006
-poarta echipamintul de protectie (halat,masca, manusi) care va fi schimbat ori de cate
ori este necesar, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal purtarea

echipamentului
disciplinara

O" lucru

incomplet/necorespunzator

este considerata

abatere

;

- nu transporta, manipuleaza, depoziteaza substante explozive, toxice sau inflamabile
decat in cizul in care este necesar si in limitele respectarii tuturor normelor de SSM si

PSI;

-raspunde administrativ si material pentru eventualele prejudicii aduse unitatii
- ,"rp..tu normele de etica profesionala cerute in relatiile cu compartimentele

;

functionale ale unitatii ;
- respecta circuitele functionale ale spitalului ;
- isiinsuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de
management al caliiatii in conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea
spitalelor conform CONAS ;
-iespect6 confidenlialitatea informaliilor oblinute cu ocazia exercitdrii atribufiilor 9i
sarcinilor de serviciu;
- se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale conform
cerintelor postului ;
- respecta programul de lucru stabilit si nu paraseste locul de munca fara stirea sefului
ierarhic ;
sau sub influenta
| - .rt" interzis fumatul, prezerfiareala serviciu in stare de ebrietate
de lucru;
programului
I produselor cu efect stupefiant qi consumul acestora in timpul
| -efectueaza controlul medical periodic;
-are obligatia de a semna zilnic in condica de prezen!6 cu menlionarea orei de venire 9i

|
I de plecare din serviciu;
| -virespecta graficele de planihcare a concediilor de odihna ;
| -va folosi intesral timpul de munc6 in interesul serviciului ;
prin
| - i, buru cornietertetor care le are indeplineste orice alte sarcini de serviciu date
interne
note
prin
si
decizii
unitatii
sau
;
I delegare de catre conducerea

I

6. Evaluarea performantelor

Evaluarea se face anual

Criterii de evaluare
l.Cunostinte si experientd profesionalS
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3. Calitatea lucrdrilor executate gi a activitd{ilor desfEqurate

4. Asumarea responsabilitatlo.?ti, receptivitate, disfonibilitate
la efort suplimentar,
perseverenlA, obiectivitate, disciplin6
5' Intensitatea implic5rii in utilizarea echipamentelor gi a materialelor
cu incadrarea in
normative de consum

17. Mediul de lucru

6. Adaptarea la complexitatea muncii,
7. Conditiide muncd
de lucru 8 ore/zi:40

iniliativl

gi creativitate

Figa postului este valabila pe intreaga perioadd de desftgurare
a contractului de muncd, putdnd

in cazul apariliei.unor noi reglementlri legale.

Avizat,

Salariat

Sef serviciu tehnic,

fi reinnoitl

:

Ing.Daniel Rusu
Prin semnarea prezentei
lre am luat ra cunogtita de toate activitdtile
(sarcinile) de serviciu ce imi revin c6t de
9i
consecinlele pe care le voi suporta in cazll
neindeplinirii lor conform Codului Muncii qi
Regulamentului de Ordine Interioar6 unitatii
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