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Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman 

Secția Psihiatrie Cronici 

Aprob 

MANAGER 

Dr. Anca Mihaela Hîncu 

                               

                                                                                              
FIȘA POSTULUI 

NR.____ 

Anexă la contractul individual de muncă nr. ....... din data de .................. 

 

 
I. Informații generale privind postul 

1. Denumirea postului îngrijitor (pentru curățenie) Cod COR 532104  

2. Gradul/treapta profesională  

3. Nivelul postului de execuție  

4. Obiectivele postului - efectuarea curățeniei în spațiile spitalului prin aplicarea procedurilor de lucru 

și respectarea protocoalelor de curățenie; 

II. Condiții specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate şcoală generală  

2. Perfecționări (specializări) – nu e cazul.  

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară – nu necesită 

4. Cunoștinte de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) nu necesită 

5. Limbi străine (necesitate și nivel cunoaștere) nu necesită 

6. Abilități, calități și aptitudini necesare - comunicare, muncă în echipă, manualitate.  

7. Cerințe specifice comunicare, respectarea drepturilor persoanei îngrijite, igienizarea spațiilor, 

transport materiale, deseuri, lenjerie. 

8. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) nu e cazul 

III. Atribuțiile postului: 

1. Specifice 

- Exercitarea profesiei în mod responsabil, conform cerinţelor postului cu respectarea Codului de 

conduită al personalului contractual din Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;  

- Îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;  

- Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor, asistenților și medicilor. 

- Efectuează curățenia și dezinfecția în spațiile repartizate (grupuri sanitare, băi, holuri, scari,  sali, 

cluburi, biserica, cabinete, oficii, birouri, magazia de haine, vestiare, serviciu intenari/externari, triaj, sali 

de tratamente, etc.) prin aplicarea procedurilor de lucru și respectarea protocoalelor de curățenie si 

dezinfectie, cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;  

- Răspunde de curățenia și dezinfecția sectorului repartizat;  

- Răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a ustensilelor de curățenie (cărucior, perii, lavete 

etc.) ce le are personal în grijă, precum și a celor care se folosesc în comun și le depozitează în condițtii 

de siguranță;  

- Urmărește realizarea igienizării generale și a curățeniei îin spațiile de lucru, folosind ustensile potrivite 

și substanțe adecvate locului de dezinfectat și scopului urmărit;  

- Respectă atribuțiile privind depozitarea și gestionarea deșeurilor. 

- Respectă și aplică procedurile din cadrul spitalului. 

- Asigură transportul deșeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură, 
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- Transportă pe circuitul stabilit gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde 

de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează pubelele în care se păstrează și se 

transportă acestea;  

- Raportează activitatea desfașurată în scris prin semnarea fișelor de monitorizare a activității 

(semnatura confirmând realizarea tuturor pașilor din protocoalele de curatenie si dezinfectie ) și verbal 

asistentului șef, semnalând orice problemă apărută în desfășurarea activității;  

- În funcție de nevoi va prelua și alte puncte de lucru;  

- Utilizează corect echipamentul individual de protecţie şi, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pune la 

locul destinat pentru păstrare;  

- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentului şef privind întreţinerea curăţeniei, dezinfecţiei şi dezinsecţiei 

- Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi 

asigură transpotul lor la spaţiile amenajate de depozitare temporara. 

- Primeste la magazia de haine, efectele pacientului, le depoziteaza, inregistreaza in registrul existent la 

magazie si le preda pacientului la externare. Daca pacientul prezinta valori in bani sau metale pretioase 

si solicita conducerii depozitarea temporara a acestora in seiful spitalului, va respecta procedura 

existenta de inregistrare si depozitare a valorilor. 

- Face parte din echipa de incarcare a pacientilor, conform Planului de organizare a personalului pentru 

executarea actiunilor de evacuare in caz de dezastru natural si/sau catastrofe. 
2.Generale: 

- Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare; 

- Comportament și ținută în conformitate cu normele codului de etică și deontologie medicală.  

- Primește și răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor ce le are în grijă.   

- Respectă ierarhia din organigrama spitalului.  

- Respectă «Drepturile pacientului».  

- Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate 

impuși.  

- Este interzisă venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor 

în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare. 

- Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, 

orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 

va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 

- Respectă permanent regulile de igienă personală și anunță  îmbolnăvirile pe care le prezintă personal 

sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie. 

- Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.; 

- Cunoaşte şi respectă R.O.F.,  R.O.I., procedurile interne ale spitalului, fișa postului, codurile de 

conduită și etică profesională, protocoalele, notele, deciziile și a alte documente interne și legislația în 

vigoare. 

- Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere. 

- Participă la instruirile periodice organizate în unitate;  

- Răspunde de calitatea serviciilor efectuate.  

- Participă la discuții pe teme profesionale.  

- Comunicarea se realizează într-o maniera politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor.  

- Participă la ședințele de lucru ale personalului angajat.  

- Își desfășoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice și funcționale 

- Se dezvoltă continuu profesional în corelație cu exigențele postului prin autoevaluare și cursuri de 

pregătire/perfecționare. 
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- Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență timpul de 

muncă. 

- Se va supune măsurilor administrative și diciplinare în ceea ce privește îndeplinirea sau neîndeplinirea 

la timp și întocmai a sarcinilor prevazute în fișa postului. 

3. În domeniul securității și sănătății în muncă:  

- Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

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

acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

- În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute anterior, lucrătorii au următoarele obligaţii:  

a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi 

alte mijloace de producţie;  

b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să 

îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 

clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie;  

e)să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană;  

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

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  

g)să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 

securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora;  

i)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  

4. În domeniul apărării împotriva incendiilor:  

- Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:  

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

de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;  

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

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;  

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

împotriva incendiilor;  

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

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;  

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

care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor;  

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

pericol iminent de incendiu;  



 

  F-PS-02.04-01 

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

producerea incendiilor.  

5. Privind prevenirea și controlul IAAM: 

- Cunoaște și aplică prevederile precauțiunilor standard. 

- În caz de expunere la agenți contaminați aplică metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a 

personalului care lucrează în domeniul sanitar la produse biologice; 

- Respectă și aplică practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor associate asistentei 

medicale; 

- activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale face parte 

din obligaţiile profesionale ale personalului spitalului; 

- Orice daună adusă pacienţilor prin nerespectarea prevederilor legale sau a normativelor profesionale 

privind asigurarea calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor în scopul prevenirii infecţiilor 

asociate asistenţei medicale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, instituţională, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

6. Privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale:  

- Îngrijitoarea pentru curăţenie din unităţile sanitare are următoarele atribuţii: 

- a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

- b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

7. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC): 

- Îşi însuşeşte si respectă cerințele procedurilor SMC; 

- Îşi însuşeşte și respectă cerintele Manualului Calității; 

- Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci cînd este cazul; 

8. Privind protecția datelor cu caracter personal 

- Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum 

și procedurile privind securitatea informatică; 

- Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal 

pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

- Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de 

acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu; 

- Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice 

ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu 

sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

- Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor 

personale disponibile pe computerul unității cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

- Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea 

atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce 

privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru; 

- Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, 

eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se 

regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

- Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 

sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care sunt accesibile în afara unității, 

inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt 

mijloc tehnic; 

- Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal 

prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este 

foarte importantă pentru unitate. 
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IV. Sfera relațională a titularului postului 

1. 1. . Sfera relaționala internă: 

a) Relații ierarhice: 

- subordonat față de - subordonat față de manager, medic, asistentul șef și asistentul medical. 

- superior pentru -  

b) Relații funcționale - cu toate compartimentele din  cadrul unității 

c) Relații de control – nu este cazul  

d) Relații de reprezentare – instituția în relația cu pacienții.  

2. Sfera relaționară externă:  

a) cu autorități și instituții publice – nu e cazul 

b) cu organizații internaționale – nu este cazul  

c) cu persoane juridice private – nu este cazul 

3. Limite de competență – conform fișei postului  

4. Delegarea de atribuții și competență – poate prelua sarcinile altui îngrijitor. 

 

 

Nerespectarea atribuțiilor din prezenta fișă atrage sancțiuni disciplinare în limitele prevăzute de 

Codul Muncii, Regulamentul Intern și contractul colectiv de muncă aplicabil, răspunderea 

patrimonială sau penală, după caz.  

Prezenta fișă face parte integrantă din C.I.M. semnat între salariat și conducere.  

 
Întocmit de: 

1. Numele şi prenumele –  

2. Funcţia – medic sef sectie 

3. Semnătura ____________________________ 

4. Data întocmirii _____________________________ 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului  

1. Numele şi prenumele : _________________________ 

2. Semnătura ____________________________________________ 

3. Data _________________________________ 

 

Am primit un exemplar din fișa postului astăzi _______________ și îmi asum responsabilitatea 

îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin precum și consecințele ce decurg din nerespectarea acestora 

conform Regulamentului de Ordine Interioară și a legislației în vigoare. Nume prenume angajat 

__________________________________ 
 

Avizat:  

1. Numele și prenumele - Dr. Anca Mihaela Hîncu 

2. Funcția-  manager 

3. Semnătura ______________ 

4. Data ______________________________ 


