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1. Postul :  Asistent medical  

2. COR : 226905 

3. Titularul   postului  

4. Serviciul:  Anatomie patologică  

5. Natura activității Execuție 

6. Calificare  De bază: Studii superioare/postliceale; 
De specialitate: grad principal;

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 și asistentului medical). 
- Asigurare malpraxis (Legea 95/2006, cap.V, art. 656/1); 
- Cunoașterea și însușirea Codului de etică și deontologie profesională; 
- Cunoașterea și însușirea prevederilor ROI si ROF. 
- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/ 2003 privind drepturile pacienţilor și a normelor de 
aplicare. 

8.Obiectivul postului -Asigură activitățile prediagnostice specifice anatomiei patologice 

9. Abilitati, calitati, 
aptitudini necesare 

-Rezistenta la sarcini repetitive; 
- Rezistenta la stres; 
- Promovarea muncii in echipa; 
- Capacitatea de a reactiona rapid in situatii de criza;

10. Pozițiă în 
structura unității: 

Ierarhice: 
-subordonat: manager, director medical, director de îngrijiri, medici anatomo-patologi,; 
-are în subordine: îngrijitoarea; 
Funcționale :  
- cu toate secțiile, compartimentele și serviciile din cadrul unității.  
De reprezentare:- nu este cazul; 
Înlocuiește : pe alt asistent medical cu aceleași competențe din cadrul serviciului în cazul 
absențelor motivate/Dinu Carmen

11. Limite de 
competență 

Are autoritate și flexibilitate în legătură cu realizarea atribuțiilor proprii de serviciu în condițiile 
respectarii normelor legale in vigoare;

12. Salarizare Este în conformitate cu legislația în vigoare;
13. Atribuții -Primeşte şi verifică starea produselor biologice când sunt aduse în laborator; 

-Verifică biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet, datele înscrise pe eticheta care însoţeşte 
produsul și produsul primit și semnează de primire; 
-Informează medicul de specialitate asupra neconcordanțelor depistate, a produselor fixate 
neadecvat și a solicitărilor de urgenţă; 
- Împreună cu medicul, prelevă piesele operatorii, biopsice și înregistrează în caietele de prelevare 
numerele de ordine ale pieselor și descrierea macroscopică; 
-Înregistrează în condici speciale probele aduse în laborator, numerele de ordine, aspectele 
macroscopice, numărul de blocuri prelevate, și răspunde de corectitudinea datelor înregistrate; 
-Introduce în sistemul informatic procedurile pentru fiecare caz în parte; 
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-Pregăteste soluţiile şi reactivii necesari prelucrării histopatologice; 
-Introduce prelevatele tisulare în aparatul de histoprocesare; 
- După terminarea programului de histoprocesare descarcă prelevatele tisulare; 
-Pregătește parafina și include prelevatele tisulare; 
-Secționează la microtom blocurile de parafină și etalează pe lame secțiunile histologice; 
-Efectueaza colorarea lamelor histologice la aparatul automat de colorat; 
-Efectuează colorațiile speciale când se impun; 
-Completează în condicile speciale diagnosticul histopatologic de pe rapoartele de diagnostic 
primite de la medicii anatomopatologi; 
-Predă rapoartele de diagnostic semnate și parafate medicilor curanți prin asistenții de ginecologie 
sau medicii rezidenți; 
-Asigură efectuarea examenului extemporaneu conform protocolului de lucru;  
-Ține evidența scrisă a controlului intern examen citologic și a înregistrărilor indicatorilor pentru  
analize citologice; 
-Participă la instruirile de pregatire profesională cu tematica cuprinsă în planul anual de pregătire 
profesională; 
-Utilizează aparatura medicală conform instruirii efectuate;  
- Completeaza graficele de utilizare a aparatelor din dotare; 
- Întretine echipamentele medicale pe care le utilizează și completează fișele de întreținere ale 
acestora conform indicațiilor din cărțile tehnice; 
-Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea 
laboratorului; 
-Efectueaza curatenia la masa de lucru dupa sectionarea la microtom si criostat; 
-Ajută la arhivarea documentelor, lamelor si blocurilor conform procedurii de lucru actualizate; 
- Ajută la întocmirea situaţiilor statistice; 
- Întocmește lunar, în baza condicei de prezență, foaia colectivă de prezență și orice alt document 
privind resursele umane : programare concedii de odihnă, situații statistice, etc. 
- Ține evidența indicatorilor de performanță;

14. Responsabilitati -exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
-are un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii precum şi cu 
celelalte categorii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu;  
-răspunde cu promptitudine la solicitările făcute de medicii din serviciu;  
-cunoaște, asigură şi răspunde de buna utilizare și păstrare a instrumentarului și aparaturii cu care 
lucrează; 
- anunţă medicul coordonator sau bioinginerul asupra eventualelor defecţiuni tehnice ;  
- va folosi în mod raţional și responsabil materialele sanitare; 
- răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa ; 
- are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 
management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru 
acreditarea/reacreditarea spitalelor; 
-  își însușește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul serviciului; 
- identifică riscurile inerente activităților din serviciu și întreprinde acțiuni care să înlăture riscurile 
sau să le mențină în limite acceptabile; 
- asigură implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control 
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pentru riscurile semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al 
Comisiei de monitorizare; 
-la solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligația să permită recoltarea de 
probe de sanitație de pe tegument (mâini) și de pe echipamentul de protecție; 
-în caz de expunere accidentală la sânge sau alte produse biologice aplică imediat protocolul de 
management al expunerii accidentale la produse biologice; 
- respectă şi apără drepturile pacientului conform Legii 46/2003; 
- răspunde de respectarea deciziilor şi a prevederilor regulamentului de ordine  interioară și a 
regulamentului de organizare și funcționare a spitalului; 
- se va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale şi  raspunde de corectitudinea datelor 
pe care le consemnează;  
- va sesiza medicul în cazul necompletării actelor medicale;  
- răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui 
climat etic; 
- secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi 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; 
- va folosi 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; 
- are obligaţia să participe la toate instruirile organizate și programate care au ca temă profilaxia 
infecţiilor de spital şi prevenirea și stingerea incendiilor; 
-are obligaţia de a participa la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (E.M.C.) ; 
- participă la cursuri de dezvoltare profesională; 
- participă activ la procesul de formare a noilor asistenți medicali; 
- sunt desemnați membrii în comisiile de achiziție pentru laboratoare; 
- se specializează continuu în cazul introducerii unor noi tehnici; 
-controlează modul de păstrare si folosire a materialelor sanitare , dezinfectante si de curatenie, 
îngrijindu-se de dotarea locului de muncă cu acestea; 
- respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia mâinilor); 
- declară imediat medicului coordonator orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, 
infecţie acută, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 
 -aplică și răspunde de aplicarea prevederilor Ord.1761/2021 privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 
dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în 
funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și 
controlul eficienței acestuia;  
-aplică și respectă prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 
-aplică și respectă prevederile Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe 
spital referitor la personal,paciente,lenjerie,alimente și reziduuri ; 
- Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi verifică la 
personalul aflat în subordine portul acestuia;
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- Conform Ord.1226/2012 are următoarele responsabilități: 
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale. 
- răspunde de aplicarea procedurilor și protocoalelor de colectare separată pe categorii, de ambalare 
și de stocarea temporară a deșeurilor medicale produse în timpul activității, acordând o atenție 
deosebită deșeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului și afectarea sănătății 
- Răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 și cele privind 
securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006;  
-Va comunica angajatorului orice eveniment așa cum este definit în legislația amintită, aducând la 
cunoştinţă medicului coordonator orice defecţiune de natură să constituie un pericol. În acest scop, 
angajatul are următoarele obligaţii: 
-Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare 
a acestora; 
-Să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie; 
-Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 
ale echipamentelor tehnice ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
-Să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situţie care 
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
-Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibila a  
accidentelor de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 
-Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de 
îndată conducătorul locului de muncă; 
-Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţi la executarea respectivei 
lucrări; 
-Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a 
fost acordat; 
-Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure 
că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezinta riscuri pentru securitate şi sănătate 
la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 
- Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 
domeniul protecţiei muncii. 
-Obligatiile asistentei în 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 normelo
de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
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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 realizări
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
- Efectuează controlul medical periodic;  
- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului;  
- Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare 
din serviciu;  
- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului coordonator;  
- Foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului;  
- În cazul unor urgențe personale care impun absența din serviciu, asistenta are obigaţia să anunţe 
medicul coordonator; 
-Îi este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi 
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru; 
-Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă apărută pe 
parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

15. Evaluarea 
performanțelor 

Evaluarea se face anual 
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; 

16. Mediu de Lucru Programul de lucru este de 6 ore/zi ; 30ore/saptamana;
 
Sarcinile, responsabilitățile și drepturile nefiind limitative, fișa postului se va completa ori de câte 
ori este nevoie în funcție de reglementările care apar în legislație. 
 
 
       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 a unității 
 
 
 
       Semnătura:____________ 
Data: _______________ 
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1. Postul ASISTENT MEDICAL  

2. COR  

3. Titularul postului  

4. Secția  NEONATOLOGIE I 

5. Natura activității Execuție 

6. Calificare de bază Studii: Studii postliceale/superioare 

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. 

8. Obiectivul postului Asigură îngrijirea medicala generala si specifica a nou-nascutilor din sectie. 

9. Abilități, calități, 

aptitudini necesare 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- rezistenta la stres; 

- promovarea muncii in echipa; 

- capacitatea de a reactiona rapid in situatii de criza; spirit de observatie. 

10. Poziție în structura 

unității 

Este subordonata medicului sef de sectie, directorului de ingrijiri, medicului de salon, 

asistentei sefe si are in subordonare infirmierele si ingrijitoarele din sectie. 

Inlocuieste: o alta asistenta medicala din acelasi sector de activitate cu aceleasi 

competente. 

11. Relații de muncă Ierarhice: este subordonata medicului sef de sectie, directorului de ingrijiri, medicului de 

salon, asistentei sefe si are in subordonare infirmierele si ingrijitoarele din sectie; 

Colaborare: cu cadrele medii si auxiliare din spital; 

Functionale: cu toate sectoarele spitalului. 

12. Limite de 

competență 

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. Atribuții  primeşte şi asigură toate condiţiile de cazare ale nou-născutului, înregistrându-l în caietul 

de situaţii şi foaia de observatie cu ora sosirii, sex, greutate şi alte caracteristici si 

particularităţi;  

 verifică brăţara de identificare a nou-nascutului să corespundă cu cea de la mana mamei 

lui; 

 participă la vizita medicală, asculta şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea 

explorărilor diagnostice, a tratamentului, a alimentaţiei şi efectuează obligatoriu toaleta nou 

născutului, igiena tegumentelor şi a bontului ombilical;  

 asistă medicul în efectuarea manevrelor medicale; 

 administrează nou-născutului medicamentele prescrise, conform indicaţiilor medicale;  

 supraveghează în permanenţă starea nou nascutului, monitorizează permanent parametrii 

stabiliţi de medic şi il informează pe acesta in timp util asupra oricărei modificări survenite 

în evoluţia acestuia; 
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 raspunde de efectuarea corecta a vaccinului antihepatita B si BCG, pe care il consemneaza 

sub semnatura in foaia de observatie a nou nascutului; 

 înscrie consumul de materiale sanitare, medicamentele administrate şi procedurile efectuate 

în foaia de observaţie;  

 prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în timp 

util în foaia de observatie (F.O.) rezultatele investigaţiilor efectuate; 

 va sesiza medicul in cazul necompletarii  actelor medicale ale nou-nascutului; 

 are obligatia de a introduce in baza de date a sectiei toate operatiunile privind nou 

nascutului; 

 inscire in caietul de situatie nou nascutul internat sau transferat, indicand locul de unde 

vine sau pleaca; 

 îşi ajută colegele din tură la aplicarea unor manevre atunci când este solicitată, cu 

profesionalism si spirit de echipa;  

 efectueaza transportul în condiţii optime la laborator a produselor biologice prelevate de la 

nou-născut;  

 nu va permite accesul vizitatorilor in saloanele de nou nascuti; 

 ii este interzis sa dea familiei sau altor persoane din afara sectiei relaţii privind evoluţia şi 

prognosticul nou-născutului; 

 in cazul unui deces a nou nascutului va anunta serviciul de statistica in vederea intocmirii 

formalitatilor;  

 la iesirea, respectiv intrarea în tură are obligaţia de a preda şi primi informatii corecte si 

complete asupra  starii  fiecărui nou-nascut, cu consemnarea in caietul de rapoarte a tuturor 

problemelor/incidente apărute pe parcursul serviciului; 

 predă în scris la ieşirea din tură, asistentei care preia serviciul, situaţia şi planul de 

investigaţie şi de tratament al nou-nascutului; 

 la inceperea turei va prelua corect si complet baremul de medicamente, instrumentarul cu 

regim special şi întreaga aparatura în stare de funcţionare;  

 la externarea din spital a nou-nascutului predă mamelor sub semnătură biletul de extemare 

şi  însoţeşte mama si copilul până în triaj pentru a putea fi preluată împreună cu nou-

născutul de către familie; 

 cunoaste si pregăteşte materialele pentru sterilizare şi respectă condiţiile de păstrare ale 

acestora, utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 

 efectueaza transportul materialelor sanitare si a instrumentarului la si de la statia de 

sterilizare; 

 asigură curăţenia si dezinfecţia aparaturii din dotare (incubatoare, aparat de ventilaţie, 

tubulaturi,etc.); 

 supraveghează efectuarea curăţeniei; 

 supraveghează dezinfecţia curenta si ciclică;  

 Conform Ordin 1101/2016 are urmatoarele atributii: 

-Implementeaza practicele de ingrijire a nou nascutului in vederea limitarii infectiilor; 

-Se familiarizeaza cu practicele de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea 

practicilor adecvate pe toata durata internarii nou nascutilor; 

-Mentine igiena,conform politicii spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon; 

-Informeaza cu promptitudine medicul de garda/medicul sef de sectie in legatura cu aparitia 

semnelor de infectie la unul dintre nou nascuti aflati in ingrijirea sa; 

-Initiaza izolarea nou nascutului care prezinta semne ale unei boli transmisibile si anunta 

imediat medicul curant si serviciul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei 
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medicale; 

-Limiteaza expunerea nou nascutului la infectii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alti pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

-Semnaleaza medicului curant existenta elementelor sugestive de infectie asociata asistentei 

medicale; 

-Participa la pregatirea personalului; 

-Participa la investigarea focarelor. 

 Evaluarea nou-născutului pentru screening audiologic prin TEOAE; 

 Efectuează recoltarea pentru screening de fenolcetonurie conform protocolului; 

 Efectuează vaccinarea BCG și AHB conform protocolului; 

 Colaborează cu secretarul comisiei de monitorizare/ echipei de gestionare a riscurilor pe 

linia controlului intern managerial, respectiv în domeniul managementului riscului; 

 Răspunde promp solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate și difuzate; 

 Evaluează și revizuiește, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte, riscurile; 

 Formulează, la solicitarea șefului structurii funcționale/ secretarului comisiei/ secretarului 

echipei al organelor de control, o opinie referitoare la modul în care a fost aplicat planul de 

implementare a măsurilor de control elaborate de echipa de gestionare a riscurilor. 

15. Responsabilități   Se prezinta la serviciu conform graficului de lucru aferent perioadei calendaristice; 

 Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii  

precum şi cu celelalte categorii profesionale;  

  Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu; 

 Răspunde cu promptitudine la solicitările făcute de medicii din secţie şi  asistenta şefă;  

 Cunoaste si contribuie la educaţia pentru sanatate a mamelor, încurajând relaţia părinte-

copil, părinte-asistent medical;  

 Va comunica medicului de salon si/sau medicului şef de secţie eventualele probleme 

sociale luate la cunostinta; 

 Cunoaste, asigură şi răspunde de buna utilizare si păstrare a instrumentarului si aparaturii 

cu care lucrează; 

 Anunţă asistenta şefă, medicul si/sau bioinginerul asupra eventualelor defecţiuni tehnice ;  

  va folosi în mod raţional si responsabil materialele sanitare fără să aducă prejudicii 

îngrijirii nou-născutului; 

 Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor;  

  Isi insuseste si aplica protocoalele si procedurile implementate la nivelul sectiei;  

 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 va ocupa de păstrarea şi circuitul documentelor medicale necesare internării 

pacientelor şi  raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează;  

  răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a 

unui climat etic faţă de nou-nascut si pacienta-mama; 

  Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există şi faţă de aparţinători, 

colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după 

terminarea tratamentului şi decesul pacientului; 
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  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; 

 Va folosi 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; 

 Are obligaţia să participe la toate cursurile organizate si programate care au ca tema 

profilaxia infecţiilor de spital şi preventia si stingerea incendiilor; 

 Are obligaţia de a participa la toate instruirile si testarile care au ca tema îngrijirea nou-

nascutului si actualitati in profesia pe care o desfasoara; 

 Răspunde de ordinea şi curăţenia din saloane;  

 Controleaza modul de pastrare si folosire a materialelor sanitare , dezinfectante si de 

curatenie, ingrijindu-se de dotarea locului de munca cu acestea; 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea şi dezinfecţia 

mâinilor), cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor şi manoperelor 

prescrise, respectă măsurile de izolare stabilite; 

 Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 

sanitare etc.); 

 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; 

 Are obligatia de a anunta medicul sef de sectie sau asistenta sefa de efectuarea unei alte 

actvitati de asistenţă medicală in alta unitate sanitara, pentru a evita eventualele/posibilele 

evenimente epidemiologice; 

   Respectă circuitele funcţionale stabilite în unitate privind pacientele, instrumentarul, 

lenjeria, reziduurile. şi supraveghează respectarea lor de către paciente şi personalul din 

subordine; 

 Aplica Ord.1096/2016 prin care se respecta circuitele functionale stabilite pe spital privind 

personalul,pacientele,lenjeria,alimentele si rezidurile;  

 Cunoaste, aplică şi răspunde de prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile 

sanitare;   

 Poartă echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale si ecuson şi 

verifică la personalul aflat în subordine portul acestuia; 

 Cunoaste aplica si raspunde de prevederile Ord. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia; 

  Conform Ord.1226/2012 are urmatoarele responsabilitati: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

 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. În acest scop, 

angajatul are următoarele obligaţii: 

 Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

 Să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi alte mijloace de 

producţie; 

 Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 
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securitate ale echipamentelor tehnice ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 Să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situţie 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibila a  

accidentelor de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

 Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

 Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire persoana sa sau a celorlalţi participanţi la executarea 

respectivei lucrări; 

 Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului 

pentru care a fost acordat; 

 Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului 

posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezinta 

riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea 

accidentelor şi bolilor profesionale; 

  Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare 

în domeniul protecţiei muncii; 

 Obligatiile asistentei in situatiile de urgenta 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. 

 Efectuează controlul medical periodic;  

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

anului pe secţie;  

 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 în scris la ieşirea din tură situaţia şi 

planul de investigaţie şi tratament al pacientelor asistentei care preia serviciul;  

 Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului şef de secţie şi a asistentei şefe;  

  Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă 
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eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului;  

 Schimbarea turei  de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobata de asistenta sefa si 

medicul sef sectie si avizata de directorul de ingrijiri, cu minim 24 de ore inainte si maxim 

de doua ori intr-o luna calendaristica si inregistrata  la biroul RUNOS; 

  La terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, 

încetarea activităţii producându-se numai după predarea serviciului; 

   Este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate precum şi consumul de 

băuturi alcoolice şi substanţe stupefiante în timpul programului de lucru;  

  Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă aparută 

pe parcursul activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;      

  Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şef sau a medicului 

sef de sectie; 

 Contribuie la educarea mamelor în promovarea și susținerea alimentației la sân, a alăptării 

exclusiv la sân; 

 Cunoaște și aplică planul de îngrijiri conceput de fiecare secție - fișa de monitorizare a 

asistentei completată și semnată de către fiecare tură. 

16. Evaluarea 

performanțelor 
Evaluarea se face anual. 

Criterii de evaluare: 

1. Cunostinte si evaluare profesionala; 

2. Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa 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 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 : ________________________ 

Șef secție           Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştinţă 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 al unitatii 

 

Data: _______________ 

Semnătura:______________ 
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1. Postul :  Îngrijitor 

2. COR : 532104 

3.Titularul   postului  

4. Serviciul :   Anatomie patologica  

5. Natura activității Execuție 

6. Calificare de bază Studii – studii medii 

7. Cadrul legal: - Cunoașterea și însușirea Codului de etică; 
- Cunoașterea si însusirea prevederilor ROI si ROF. 
- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/ 2003 privind drepturile pacienţilor și a normelor de 
aplicare. 

8.Obiectivul 
postului 

-Asigură activitatea  de curățenie în serviciul de anatomie patologică ; 

9. Abilități, calități, 
aptitudini necesare 

-Rezistentă la sarcini repetitive; 
- Rezistentă la stres; 
- Promovarea muncii în echipă; 
- Capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.

10. Relații de muncă Ierarhice : 
-este subordonat: manager, director medical, director de îngrijiri, medic coordonator serviciu; 
Funcționale :  
- cu toate secțiile, compartimentele și serviciile din cadrul unității. 
De reprezentare:- nu este cazul; 
Înlocuiește : autopsierul (în activitatea de prosectură) în caz de absențe motivate cu competențe 
limitate;  

11. Limite de 
competență 

Are autoritate și flexibilitate în legătură cu realizarea atribuțiilor proprii de serviciu în condițiile 
respectării normelor legale în vigoare;

12. Salarizare Este în conformitate cu legislația în vigoare;
13. Atribuții -Efectuează zilnic curăţenia și dezinfecția în spațiile serviciului de anatomie patologica și prosectură, 

conform programului (compartiment histopatologie, citologie și prosectură);  
-Completeaza graficul de curatenie si dezinfectie serviciu, dezinfectie instrumentar compartiment 
histopatologie; 
-Răspunde de starea de igienă a pardoselilor, pereților, scărilor, ferestrelor, mobilierului;  
-Curăţă şi dezinfectează grupurile sanitare cu mijloace destinate numai acestor locuri;  
-Efectuează aerisirea zilnică şi periodică a spațiilor serviciului;  
-Colectează deșeurile de formaldehidă din recipientele de depozitare a pieselor, dupa 3 luni de la 
elaborarea diagnosticului histopatologic ; 
-Colectează deșeurile chimice rezultate din activitatea de histopatologie conform procedurii 
actualizate; 
-Colectează, transportă, cântărește și ține evidența deșeurilor biologice rezultate din activitatea de 
histopatologie, conform procedurii actualizate ; 
-Răspunde de păstrarea corespunzătoare și în bune condiţii a materialelor și mijloacelor de curăţenie;  
-Utilizează lavetele și mopurile conform codului de culori;
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-Respectă concentrația, timpul de acțiune și modul de utilizare a substanțelor de curățenie și 
dezinfecție ; 
-Îndeplineşte toate indicaţiile asistentului medical privind curăţenia, și dezinfecţia laboratorului;  
-Va anunţa medicul coordonator în cazul necesităţii efectuării dezinsecţiei;  
- Participa la arhivarea lamelor si blocurilor in histoteci; 
-Participă la instruirile de pregatire profesională cu tematica cuprinsă în planul anual de pregătire 
profesională; 
- În limita competențelor, executa orice alte sarcini primite pe cale ierarhica în interes de serviciu.

14.Responsabilități -îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a 
medicului. 
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu; 
- în desfășurarea activității va avea un comportament etic. 
- nu este abilitată să dea relaţii despre rezultatele analizelor; 
-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 în scopul realizării sarcinilor de serviciu și nu în 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 medicului coordonator autoîmbolnăvirile 
pe care le prezintă sau cele survenite la membrii de familie;  
- respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora; 
-secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional există și față de aparținători,colegi sau alte 
persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și 
decesul pacientului; 
- are obligația de a-și însuși și respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 
management al calității, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea 
spitalelor ;  
-își însușește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul serviciului ; 
-identifică riscurile inerente activităților din serviciu și întreprinde acțiuni care să înlăture riscurile 
sau să le mențină în limite acceptabile; 
- asigură implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control pentru 
riscurile semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei 
de monitorizare; 
-la solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligația să permită recoltarea de probe 
de sanitație de pe tegument (mâini) și de pe echipamentul de protecție; 
-în caz de expunere accidentală la sânge sau alte produse biologice aplică imediat protocolul de 
management al expunerii accidentale la produse biologice; 
-are obligaţia de a participa la toate instruirile prevăzute în planul anual de formare profesională; 
-se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului ; 
-aplică și răspunde de aplicarea prevederilor Ord.1761/2021 privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 
dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în 
funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și 
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controlul eficienței acestuia;  
-aplică și respectă prevederile Ord.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 
și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 
-aplică și respectă prevederile Ord.1096/2016 privind respectarea circuitelor funcționale stabilite pe 
spital referitor la personal,paciente,lenjerie,alimente și reziduuri. 
- poartă echipament de protecție adecvat conform Precauțiunilor Universale și ecuson ; 
- își însusește, aplică și răspunde de colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 
provenite din activitatea medicala, conform Ord.1226/2012; 
-răspunde de aplicarea procedurilor și protocoalelor de colectare separată pe categorii, de ambalare și 
de stocarea temporară a deșeurilor medicale produse în timpul activității, acordând o atenție deosebită 
deșeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului și afectarea sănătății; 
-răspunde şi respectă normele privind situațiile de urgență conform Legii 307/2006 și cele privind 
securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 . 
 - fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, 
precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate 
de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 
  - În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligații: 
 a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de 
transport și alte mijloace de producție; 
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze 
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
 c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice 
și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispoziții; 
 d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care 
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și 
orice deficiență a sistemelor de protecție; 
e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de 
propria persoană; 
 f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face 
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii 
sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 
 g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a 
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri 
pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate; 
 h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă 
și măsurile de aplicare a acestora; 
  i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 
-Obligațiile îngrijitoarei  în 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; 
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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 normelo
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 măsurilo
de apărare împotriva incendiilor; 
f)  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricăru
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 așa cum este definit în legislația amintită, aducând la
cunoştinţă asistentei şefe orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  
- Conform Legii 481/ 2004, are obligația să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă 
stabilite, să participe la instruiri, exerciții aplicative și la alte forme de pregătire. 
-efectuează controlul medical periodic;  
- are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare din 
serviciu;  
-nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului coordonator ;  
-va folosi integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă în interesul serviciului;  
-are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului. 
-îi este interzis fumatul, venirea la serviciul în stare de ebrietate şi consumul de băuturi 
alcoolice/substante stupefiante în timpul programului de lucru; 
-răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic superior cu privire la orice problemă apărută pe parcursul 
activităţii şi care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

15.Evaluarea 
performanțelor 

Evaluarea se face anual 
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 

16.Mediu de lucru Programul de lucru este de 6 ore/zi ; 30ore/săptămână;
Sarcinile, responsabilitățile și drepturile nefiind limitative, fișa postului se va completa ori de câte 
ori este nevoie în funcție de reglementările care apar în legislație. 
        

   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 
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                                               Regulamentului de Ordine Interioară a unității 
Data: _______________                                     Semnătura:____________ 
    













 

 
 
 

 
 

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE 

“CUZA VODĂ” IAŞI 
Str. Cuza Vodă, nr. 34, tel. 0232 213000, fax 0232 215468, CUI: 4701320 

Cod postal: 700038, e-mail: contact@spitalcuzavodaiasi.ro 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

 

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, prelucrează datele cu caracter 

personal, furnizate de dumneavoastră prin acest document, în scopul prestărilor de servicii 

specifice. 

Datele vor fi dezvăluite autorităților statului (Direcția de Sănătate Publică, Consiliul 

Județean, Ministerul Sănătății, etc.), personalului angajat al Spitalului, precum si unor prestatori 

de servicii ai Instituției noastre care au legatură directă cu realizarea scopului pentru care sunt 

furnizate aceste date. Toate persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de către 

Dumneavoastră semnează contracte de confidențialitate în acest sens. 

Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

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

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi, are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi 

despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Scopul colectării datelor este: anagajare - resursele umane, cît și colaborarea cu alte 

instituții pentru îndeplinirea obiectivului unității (protejarea şi promovarea sănătăţii populaţiei). 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare 

serviciilor privind completarea Registrului General de Evidență al salariaților cât și în 

corespondența pe care o purtăm cu alte instituții publice (Direcția de Sănătate Publică, Consiliul 

Județean, Ministerul Sănătății, etc.). 

Orice informație furnizată de Dumneavoastră în calitate de beneficiar al acestor servicii, 

prin acordul  exprimat, va reprezenta consimțământul Dvs. expres ca datele personale să fie 

folosite de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi. 
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Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: autorităților statului, cât și unor angajați ai spitalului pentru a- și îndeplini 

atribuțiile de serviciu. 

Totodată, vă facem cunoscut că unitatea este dotată cu camere video, destinate exclusiv 

asigurării securității Dvs.și a unității, imaginile înregistrate fiind stocate si utilizate potrivit 

dispozițiilor legale in vigoare. 

Conform Legilor și Directivei U.E. mai sus menționate, beneficiaţi de dreptul de acces, de 

intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă 

adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc 

şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 

scrisă, datată şi semnată catre Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi. De 

asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în afara teritoriului Romaniei. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât 

mai curând posibil. 

Observaţie: 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 

privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: 

prelucrări efectuate de serviciile medicale, financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate 

socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter 

obligatoriu; 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la 

prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

 

                                                                                 Am luat la cunoștință, 

                                                                               Nume și prenume 

                                                                                ________________________________ 

                                                                                  Data ______________ 

                                                                                 Semnătura _________ 
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