
 

 
NR. 12920 / 19.11.2019 
       
 
 

A N U N T 
 

 

 

 Spitalul Municipal  „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara va organiza la sediul unitatii, in 
intervalul 19.11.2019-03.12.2019 cu respectarea prevederilor HG 286/2011, concurs pentru ocuparea a 
6 posturi vacante contractuale cu norma intreaga in UPU, dupa cum urmeaza: 

o 5 infirmiere 
o 1 brancardier 

 Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care indeplineste 
urmatoarele condiţii generale: 
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: 
Pentru posturile de infirmiere: 

• studii – școală generală; 
• curs de infirmiere; 
• Vechime: nu se cere. 

Pentru posturile de brancardieri: 
• studii – școală generală; 
• Vechime: nu se cere. 

 1.   Inscrierile se fac la Serviciul RUNOS – ec. Cristea Ana Maria – tel.0254713820 int. 210, 
in intervalul 19.11.2019-03.12.2019, in baza urmatoarelor acte: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare (de la Serviciul RUNOS); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(certificat casatorie, sentinta divort etc); 



 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.  În cazul în care candidatul depune o 
declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat 
admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 

g) curriculum vitae. 
h) chitanta de plata. 
i) Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se obtine de la 

Serviciul RUNOS si declaratie calitate pensionar. 
j) Dosar plic. 

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in vederea 
verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 
            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii si mentioneaza daca persoana se 
afla sau nu in evidenta cu boli cronice si psihice. Comisia medicala va analiza documentele medicale 
si va afisa rezultatul analizei  in data de 04.12.2019 prin sintagma “admis” sau  “respins pe motive 
medicale”, avand la baza prevederile legale aplicabile in sistemul sanitar public. 
 Selectia dosarelor 

 In data de 05.12.2019 va fi afisat la avizierul institutiei rezultatul selectiei dosarelor de 
inscriere cu mentiunea „admis” sau „respins”. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului,  pana in data de 
06.12.2019 ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 06.12.2019. 
3.    Proba scrisă 

 Proba scrisa se va desfasura in data de 17.12.2019 in Amfiteatrul spitalului, incepand cu ora 
10:00,  sub forma de test grila, cuprinzand 25 de intrebari, cu o varianta de raspuns (a,b,c), modalitatea 
de corectare fiind prezentata in anexa nr. 1 la prezentul anunt.  
 Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează 
şi nu se mai corectează. 
 Rezultatele probei scrise vor fi afisate la avizierul spitalului in data de  17.12.2019. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de  
18.12.2019 ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de  18.12.2019. 

4.    Proba interviu 
 Candidatii care au obtinut 50 de puncte la proba scrisa vor sustine  in data de 20.12.2019 
incepand cu ora 10, proba interviu stabilita pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la 
prezentul anunt. Locul desfasurarii probei interviu va fi afisat concomitent cu rezultatele probei scrise. 
 Planul interviului va fi intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestuia. 
 Rezultatele probei interviu vor fi afisate la avizierul spitalului in data de 20.12.2019. 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, la registratura spitalului, pana in data de 
23.12.2019 la ora 10:00. Rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 23.12.2019.
 Comunicarea rezultatelor finale se va face in data de 23.12.2019. 



 

 Conditiile de participare si de desfasurare a concursului precum si alte date necesare 
desfasurarii concursului se regasesc in Regulamentul concursului.  
 La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila. 
 Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS / Birou Personal sau la telefon 
0254713820/ 210 sau 117. 
 
 
 
 

MANAGER, 
EC. BUDAE RADU ION 



 

 

 

ANEXA NR. 1 

 

 

Grila utilizata la concursul de ocupare a 6 posturi personal auxiliar (infirmiere, brancardieri)  in 

cadrul UPU 

 

• Se vor alcatui minim 2 seturi de subiecte cu 25 de intrebari, din care se va extrage 

un set; 

• Fiecare intrebare va avea 3 variante de raspuns “a”, “b” , “c” ; 

• Intrebarile au o varianta corecta; 

• Fiecare intrebare este notata cu 4 puncte; 

• Punctajul este de maximum 100 de puncte; 

• Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de 

puncte. 

 

 

 

MANAGER, 

EC. BUDAE RADU ION 

 

 



 

 

                                    

 
 

ANEXA NR. 2 

 

 

Plan interviu - Grila de corectare - proba interviu  pentru concursul de ocupare a 6 posturi 

personal auxiliar (infirmiere, brancardieri)  in cadrul UPU 

 

  

Proba interviu cuprinde 3 subiecte: total 100 de puncte dupa cum urmeaza: 

 

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie – maxim 40 de puncte 

2. Capacitatea de analiza si sinteza - maxim 30 de puncte 

3. Motivaţia candidatului - maxim 30 de puncte 

 

 

 

MANAGER, 

EC. BUDAE RADU ION 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU   

OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL AUXILIAR (INFIRMIERE,  

BRANCARDIERI) IN  UPU 

 

 

1. Ordinul  nr. 1.101 din 30 septembrie 2016  
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare.  

2. Ordinul MS 1226/ 2012  Norme  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. 

3. Ordinul MS 961/2016  pentru aprobarea Normelor  tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 

evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în 

funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 

procesului de sterilizare.  

4. Tehnici de  ingrijire generala a bolnavilor, Autor : Georgeta Balta 

- Capitolul  1 –1.2- asigurarea igienei personale si folosirea echipamentului de lucru; 1.11- 

aplicarea regulamentului privind circuitele functionale in unitetile sanitare;  

- Capitolul  3 in intregime 

- Capitolul 4 -4.4- alimentarea activa a bolnavilor; 4.5 – alimentarea pasiva a bolnavului 

5. Legea 46/2003 a drepturilor pacientului 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. BUDAE RADU ION 



 

 

 

 

CALENDAR  

 

Concurs de ocupare a 6 posturi vacante cu norma intreaga de personal auxiliar in cadrul 

UPU 

 

 

   

19.11.2019 Data aparitiei anuntului in 

MO/site/sediu/ziar 

03.12.2019 Incheiere perioada depunere dosare 

04.12.2019 Selectia medicala dosare + afisare 

05.12.2019 Selectia dosarelor + afisare 

06.12.2019 Contestatii + afisare  

17.12.2019 Proba scrisa + afisare 

18.12.2019 Contestatii + afisare 

20.12.2019 Interviu + afisare 

23.12.2019 Contestatii + afisare 

23.12.2019 AFISARE REZULTAT FINALE 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. BUDAE RADU ION 
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FIŞA POSTULUI Nr. ________ 
 
Denumirea postului: INFIRMIERA 
Loc de munca  
Pozitie COR: 532103 
Numele şi prenumele titularului:  

Integrarea in structura organizatorica : 
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei (relatii ierahice) 

Se subordoneaza: Manager, Director medical, Director  ingrijiri ; 
Medici,asistenta sefa si personal sanitar mediu din sectie;  

Are in subordine:   
Titularul este înlocuit de:  

Relatii functionale : 

Relatii de reprezentare:  
Relatii de colaborare: Personalul din toate structurile spitalului 
Atributii si sarcinile postului : 

              Se conformeaza: ROF, RI, CCM, CIM, respecta Codul de conduita al personalului contractual al Spitalului 
Municipal ,,Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara. 
 

1. Efectueaza  ingrijiri de igiena corporala  pacientilor: 
• Îngrijirile corporale sunt efectuate cu îndemânare conform tehnicilor specifice; 
• Baia totală/parţială este efectuată periodic sau ori de câte ori este necesar prin utilizarea produselor 

cosmetice adecvate; 
• Îngrijirile corporale sunt acordate cu conştiinciozitate pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor; 
• Îmbrăcarea/dezbrăcarea persoanei îngrijite este efectuată cu operativitate conform tehnicilor specifice. 

2. Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite: 
• Lenjeria bolnavului este schimbată la un interval de maxim 3 zile sau ori de câte ori este necesar prin 

aplicarea tehnicilor specifice, cu îndemânare pentru asigurarea confortului persoanei asistate; 
• Accesoriile patului (masute de servit la pat, somiere etc.) sunt adaptate cu operativitate la necesităţile 

imediate ale persoanei îngrijite. 
3. Colecteaza si transporta  lenjeria si rufele murdare: 

• Respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc conform codului 
de procedura; 

• Respecta Precautiunile Standard; 
• Lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere in saci conform procedurii, in asa fel 

incat sa fie cat mai putin manipulata si scuturata, in scopul prevenirii contaminarii aerului, a personalului 
si a pacientilor. 

• Controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare-taietoare si deseuri de acest 
tip. 

• Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. 
• Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie intr-un spatiu special destinat, in care pacientii 

si vizitatorii nu au acces. 
• Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pana la momentul predarii la spalatorie. 

4. Preia rufele curate de la spalatorie: 
• Lenjeria curata este transportata de la spalatorie la sectia clinica in saci conform procedurii; 
• Depozitarea lenjeriei curate pe sectii se face in spatii speciale destinate si amenajate, ferite de praf, 

umezeala si vectori. 
5. Depoziteaza si manipuleaza corect, pe sectie, lenjeria curata, respectand codurile de procedura privind igiena 

personala si va purta echipamentul de protectie adecvat; 
6. Respecta circuitele functionale  si programul de predare si preluare a lenjeriei. 
7. Tine evidente la nivelul sectiei, a lenjeriei predate si a celei ridicate de la spalatoria unitatii. 
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8. Efectueaza igienizarea spatiilor in care se afla persoana ingrijita : 
• Salonul persoanei îngrijite este igienizat permanent pentru încadrarea în parametrii ecologici prevăzuţi 

de normele igienico-sanitare specifice. 
• Activitatea de igienizare şi curăţenie este efectuată conform normelor igienico-sanitare. 
• Igienizarea salonului este efectuată periodic prin utilizarea materialelor de igienizare specifice. 
• Igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu stricteţe pentru prevenirea transmiterii infecţiilor. 
• Îndepărtarea reziduurilor şi resturilor menajere este efectuată cu conştiinciozitate, ori de câte ori este 

necesar. 
• Reziduurile şi resturile menajere sunt depozitate în locurile special amenajate. 

9. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr. 961/ 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 
derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

10. Respecta Ordinul MS nr 1101/ 2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 
a infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare în unităţile  si Ghidul practic de 
management al expunerii accidentale la produse biologice avand urmatoarele atributii: 

a) anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, 
etc); 

b)  respecta permanent si raspunde de aplicarea normelor de igiena in special de spalarea si dezinfectia 
mainilor; 

c)  respecta masurile de izolare stabilite; 
d) declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile 

aparute la membrii familiei sale; 
e) supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, 

evitarea aglomerarii in saloane); 
11. Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor folosite ce le are personal in grija, precum si a 

celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta; 
12. Transporta alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/patul persoanei ingrijite: 

• Alimentele sunt transportate  respectând cu rigurozitate regulile de igienă. 
• Distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face  respectand dieta indicată. 
• Transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea mesei,special 

destinat acestui scop (halat,manusi de bumbac,boneta...) cu respectarea normelor igienico-sanitare in 
vigoare. 

• Inlatura resturile alimentare pe circuitul stabilit. 
13. Pregateste persoana ingrijita dependenta pentru alimentare si hidratare: 

• Aşezarea persoanei îngrijite se face într-o poziţie confortabilă pentru a putea fi hrănit şi hidratat, 
corespunzător recomandărilor şi indicaţiilor medicale. 

• Masa este aranjată ţinând cont de particularităţile persoanei îngrijite. 
14. Ajuta persoana ingrijita la activitatea de hranire si hidratare: 

• Sprijinul necesar hrănirii persoanei îngrijite se acordă pe baza evaluării autonomiei personale în hrănire şi 
a stării de sănătate a acesteia. 

• Sprijinirea persoanei îngrijite pentru hidratare este realizată cu grijă prin administrarea cu consecvenţă a 
lichidelor. 

• Sprijinirea persoanei îngrijite pentru alimentare se face cu operativitate şi îndemânare pe tot parcursul 
hrănirii. 

• Acordarea de ajutor pentru alimentarea si hidratarea persoanelor îngrijite ţine seama atât de indicaţiile 
medicului,de starea pacientului cât şi de preferinţele,obiceiurile,tradiţiile alimentare ale acestora. 

• Alimentarea persoanei ingrijite dependente se face sub supravegherea asistentei medicale de salon. 
15. Igienizeaza vesela persoanei ingrijite: 

• Vesela persoanei ingrijite este curăţata şi dezinfectata conform normelor specifice,ori de cate ori este 
necesar pentru intreruperea lantului epidemiologic. 

• Vesela persoanei îngrijite este igienizata după fiecare întrebuinţare, prin utilizarea materialelor de 
igienizare specifice. 

16. Ajuta persoana ingrijita la satisfacerea nevoilor fiziologice: 
• Insoteste persoana ingrijita la toaleta in vederea satisfacerii nevoilor fiziologice. 
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• Deserveste persoana imobilizata cu urinare,bazinete,tavite renale etc.,conform tehnicilor specifice. 
• Persoana îngrijită este ajutată/asistată cu calm la satisfacerea nevoilor fiziologice. 

17. Efectueaza  mobilizarea: 
•  Mobilizarea persoanei ingrijite se efectueaza conform tipului si timpului stabilit de echipa medicala. 
• Mobilizarea este adaptată permanent la situaţiile neprevăzute apărute în cadrul îngrijirilor zilnice. 
• Efectueaza mobilizarea prin acordarea sprijinului la mobilizare. 
• Frecvenţa şi tipul de mobilizare sunt adaptate permanent la necesităţile persoanelor îngrijite. 
• Mobilizarea persoanelor îngrijite este efectuată prin utilizarea corectă a accesoriilor specifice. 

18. Comunica cu persoana ingrijita folosind forma de comunicare adecvata si utilizand un limbaj specific: 
• Caracteristicile comunicării cu persoana îngrijită sunt identificate cu obiectivitate în vederea stimulării 

schimbului de informaţii. 
• Limbajul specific utilizat este în concordantă cu abilităţile de comunicare identificate la persoana 

îngrijită. 
• Limbajul utilizat respectă, pe cât posibil, specificul mediului din care provine persoana îngrijită. 
• Limbajul folosit în comunicarea cu persoana îngrijită este adecvat dezvoltării fizice, sociale şi 

educaţionale ale acestuia. 
19. La  terminarea programului de lucru va preda pacientii infirmierei din urmatorul schimb pentru a se asigura de 

continuitatea ingrijirilor; 
20. Ajuta la transportul persoanelor ingrijite: 

• Utilizeaza accesoriile necesare transportului conform programului de ingrijire sau ori de cate ori este 
nevoie. 

• Pune la dispozitia persoanei ingrijite accesoriile necesare conform tipului de imobilizare. 
21. Insoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unor investigatii: 

• Pregateste persoana ingrijita in vederea transportului (imbracaminte corespunzatoare). 
• Preia foaia de observatie de la asistenta medicala, fisa ce va insoti pacientul,si pe care o va preda la 

cabinetul de consultatie interclinica,iar la finalizarea consultatiei se va asigura de returnarea acesteia. 
• Transportarea persoanei îngrijite se face cu grijă,adecvat specificului acesteia. 
• Aşteptarea finalizării investigaţiilor persoanei îngrijite se face cu corectitudine şi răbdare. 

22. Ajuta la transportul persoanelor decedate: 
• Asigura izolarea persoanei decedate de restul pacientilor. 
• Dupa declararea decesului indeparteaza lenjeria decedatului si il pregateste pentru transport in husa 

destinata acestui scop. 
• Ajuta la transportul decedatului la camera frigorifica,destinata depozitarii cadavrelor. 
• Participa la inventarierea bunurilor personale ale persoanei decedate. 
• Dezinfecţia spaţiului în care a survenit decesul se efectuează prompt,respectand normele igienico-

sanitare. 
23. Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului; 

      (personal sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/materiale sanitare/deseuri). 
24.  Respecta atributiile conform Ordinului M.S. nr.1226/03.12.2012  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: 

-aplica procedurile stipulate de codul de procedura privind gestionarea deseurilor    
  infectioase; 
-asigura transportul deseurilor infectioase pe circuitul stabilit de codul de procedura; 
-transporta pe circuitul stabilit rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare,raspunde de     
depunerea lor coreta in recipiente,curata si dezinfecteaza pubelele in care se pastreaza si se    
transporta acestea; 

25. Respecta atributiile conform ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind 
serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale: 

- respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare, în funcţie de gradul de risc conform codului de 
procedura; 
- respectă codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare; 
- asigură transportul lenjeriei; 
- controlează ca lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte înţepătoare-tăietoare şi deşeuri de acest tip; 
- ţine evidenţa lenjeriei la nivelul secţiei, a celei predate şi a celei ridicate de la spălătoria unităţii; 
- depozitează şi manipulează corect, pe secţie, lenjeria curată. 
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26. Isi consemneaza activitatea  sefului ierarhic superior (asistenta sefa), semnaland orice problema aparuta in 
desfasurarea activitatii; 

27. Serviciile sunt oferite cu promptitudine,conform cu cerinta de calitate a pacientului; 
28. Cerintele ce depasesc aria de competenta proprie sunt raportate sefului ierarhic superior; 
29. Situatiile neplacute sunt tratate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient ; 
30. Anunta cu promptitudine  asistenta sefa  defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice etc.; 
31. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul  intern, care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 
32. Poarta obligatoriu ecuson cu datele de identificare( nume, prenume, sectia, functia). 
33. Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute 

la membrii familiei sale; 
34. Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
35. Respecta « Drepturile pacientului » conform Legii nr. 46/2003 ; 
36. Nu are dreptul sa dea relatii privind starea pacientului ; 
37. Dezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului:                                                                                                         

• cursuri de pregatire/perfectionare                 
 
                                                                   

38. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru 
prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii,infectii 
cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); 

39. Respecta programul de lucru  ( turele de servici) si programarea concediului de odihna; 
40. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi 

de sectie; 
41. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de presenta; 
42. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca si 

foloseste un limbaj adecvat; 
43. Va efectua orice sarcini profesionale stabilite de un cadru superior; 
44. In functie de nevoile sectiei va prelua si alte puncte de lucru; 
45. Respecta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca; 
46. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor 

prevazute in fisa postului.  
 
Atributii specifice postului: 

1.Respecta regulamentul de ordine interioara si regimul special al sectiei.                                                     
2.Efectueaza, la indicatiile asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din saloane.                                         
3. Efectueaza, la indicatia asistentului medical, curatenia saloanelor, cat si dezinfectia terminala a acestora, dupa 
transferul bolnavilor.                                                                                                                                                     
4.Asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie.                                                                                
5. Participa la mobilizarea pacientilor critici, sub directa indrumare si supraveghere a asistentei de serviciu.              
6. Golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, 
după stabilirea bilanțului de către asistentul medical.                                                                                                     
7. Transporta ploștile si recipientele folosite de bolnavi, asigura curăţenia şi dezinfecția acestora in spatiile destinate 
acestei activitati si asigura depozitarea lor in condițiile stabilite.                                                                              
8.Intreține curăţenia si dezinfecția saloanelor, a paturilor, a tărgilor, a cărucioarelor si a întregului mobilier din secție. 

9.Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale etc.). 
10.Ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex. puncții), asigură şi curăţirea aparaturii imediat după 
utilizare.  
11.Ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi. 
12.Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinărilor clinice sau in vederea efectuarii investigatiilor.  
 

Responsabilitati privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (SSM) , si a celor de situatii 
de urgenta (SU) : 
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1.Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, art. 13, lit. d) are urmatoarele atributii: 
a) Sa respecte normele si instructiunile, cerintele de securitate si sanatate a muncii in timpul procesului de 

munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu; 
b) Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, suficient de odihniti, fara a fi sub influenta bauturilor 

alcoolice, a medicamentelor, drogurilor, a unor situatii puternic stresante, sau a unor manifestari maladive; 
c) Sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele de munca corespund cerintelor de securitate a 

muncii, si sa nu le foloseasca pe cele neconforme, anuntindu-si imediat seful ierarhic despre situatia creata; 
d) Sa foloseasca efectiv si corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze 

sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 
e) Sa respecte regulile de acces si de circulatie in unitate si la locul de munca; 
f) Sa nu permita ridicarea, deplasarea, distrugerea vreunui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el insusi, si 

sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii / eliminarii factorilor de risc de 
accidentare sau imbolnavire profesionala; 

g) Sa mentina locul de munca intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate, din punct de vedere al 
mediului fizic, inclusiv igiena; 

h) Sa semnaleze imediat conducatorului direct al locului de munca orice defectiune sau alta situatie care poate 
constitui un factor de risc de accidentare sau boala profesionala; 

i) Sa anunte imediat pe conducatorul sau direct in cazul producerii unui accident de munca si sa acorde primul 
ajutor; 

j) Sa intrerupa activitatea in cazul aparitiei unui pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala si 
sa anunte imediat pe conducatorul direct; 

k) Sa participe Ia instruirile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sa isi insuseasca si sa respecte 
prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora , precum si 
instructiunile predate. 

l) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 
 
2.  Conform  Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307 / 2006, art.22: 
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de 

administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit 

instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare 

impotriva incendiilor; 
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare 

impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice 
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; 

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care 
are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva 
incendiilor; 

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol 
iminent de incendiu; 

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea 
incendiilor. 
 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

 Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute  in Manualul Sistemului de Management 
al Calitatii ; 

 Isi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, aplicabile 
postului sau; 

 Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 
 

Cerinte pentru ocuparea postului: 
Studii de baza: Specializare: 
 
Generale                   
   

 
    

Experienţa necesară: Cursuri speciale: 
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Minim ____-________ ani 
 

Curs de infirmiera 
 

Program de lucru 
- 8h/zi 
- Ture 8 ore / zi in regim continuu 
- Ture 12/24 ore/zi in regim continuu 

Conditii de munca 
In  functie de evaluarea factorilor de risc a  locului de munca si a legislatiei specifice privind conditiile de munca pe 
fiecare specialitate. 

Aptitudini si abilitati necesare 
 

Înzestrarea materială şi documentaţia necesară postului  
(aparate,materiale,documente interne, standarde): 
 
Prezenta fisa este anexa  la contractul individual de munca . 
HUNEDOARA 
 
Data: ___/___/_______                                                   
 
SEF SECTIE/COMPARTIMENT/BIROU :                    Am luat la cunostinta si am primit un exemplar, 
Semnatura __________________   Titular post : _________________                                                                                               
     
MANAGER: 
Semnatura_____________________ 
 
DIRECTOR INGRIJIRI: 
Semnatura,____________________ 
 
AVIZ CONSULTATIV : 
 
1. Sindicat____________ 
2. Reprezentant al salariatilor nesindicalizati 
________________________________ 
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FIŞA POSTULUI Nr. _____ 
 
Denumirea postului: BRANCARDIER 
Loc de munca  
Pozitie COR: 325801 
Numele şi prenumele titularului:  

Integrarea in structura organizatorica : 
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei (relatii ierahice) 

Se subordoneaza: Manager. Director medical, Director ingrijiri 
Medici, asistenta sefa, personal mediu sanitar 

Are in subordine:   
Titularul este înlocuit de:  

Relatii functionale : 
Relatii de reprezentare:  
Relatii de colaborare: Tot personalul unitatii sanitare 
Atributii si sarcinile postului : 

Se conformeaza: ROF, RI, CCM, CIM, respecta Codul de conduita a personalului contractual al Spitalului 
Municipal ,,Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara. 

 
1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sef sau asistentului medical 

de serviciu;  
2. Se ocupa de transportul bolnavilor: 

• Utilizeaza accesoriile necesare transportului conform programului de ingrijire sau ori de cate ori este 
nevoie. 

• Pune la dispozitia persoanei ingrijite accesoriile necesare conform tipului de imobilizare. 
3. Insoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unor investigatii: 

• Pregateste persoana ingrijita in vederea transportului (imbracaminte corespunzatoare). 
• Preia foaia de observatie de la asistenta medicala, fisa ce va insoti pacientul,si pe care o va preda la 

cabinetul de consultatie interclinica,iar la finalizarea consultatiei se va asigura de returnarea acesteia. 
• Transportarea persoanei îngrijite se face cu grijă,adecvat specificului acesteia. 
• Aşteptarea finalizării investigaţiilor persoanei îngrijite se face cu corectitudine şi răbdare 

4. Ajuta la efectuarea  ingrijirilor de igiena corporala  pacientilor: 
• Îngrijirile corporale sunt efectuate cu îndemânare conform tehnicilor specifice; 
• Baia totală/parţială este efectuată periodic sau ori de câte ori este necesar prin utilizarea produselor 

cosmetice adecvate; 
• Îngrijirile corporale sunt acordate cu conştiinciozitate pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor; 
• Îmbrăcarea/dezbrăcarea persoanei îngrijite este efectuată cu operativitate conform tehnicilor specifice. 

5. Ajuta la mentinerea igienei lenjeriei persoanei ingrijite: 
• Lenjeria bolnavului este schimbată la un interval de maxim 3 zile sau ori de câte ori este necesar prin 

aplicarea tehnicilor specifice, cu îndemânare pentru asigurarea confortului persoanei asistate; 
• Accesoriile patului (masute de servit la pat, somiere etc.) sunt adaptate cu operativitate la necesităţile 

imediate ale persoanei îngrijite. 
6. Ajuta la colectarea si transportul  lenjeriei si rufelor murdare: 

• Respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc conform codului 
de procedura; 

• Respecta Precautiunile Standard; 
• Lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere in saci conform procedurii, in asa fel 

incat sa fie cat mai putin manipulata si scuturata, in scopul prevenirii contaminarii aerului, a personalului 
si a pacientilor. 

• Controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare-taietoare si deseuri de acest 
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tip. 
• Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. 
• Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie intr-un spatiu special destinat, in care pacientii 

si vizitatorii nu au acces. 
• Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pana la momentul predarii la spalatorie. 

7. In caz de nevoie ajuta la efectuarea igienizarii spatiilor in care se afla persoana ingrijita : 
• Salonul persoanei îngrijite este igienizat permanent pentru încadrarea în parametrii ecologici prevăzuţi 

de normele igienico-sanitare specifice. 
• Activitatea de igienizare şi curăţenie este efectuată conform normelor igienico-sanitare. 
• Igienizarea salonului este efectuată periodic prin utilizarea materialelor de igienizare specifice. 
• Igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu stricteţe pentru prevenirea transmiterii infecţiilor. 
• Îndepărtarea reziduurilor şi resturilor menajere este efectuată cu conştiinciozitate, ori de câte ori este 

necesar. 
• Reziduurile şi resturile menajere sunt depozitate în locurile special amenajate. 

8. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are personal in grija, precum si a 
celor care se folosesc in comun; 

9. Se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport, a targilor si cunoaste solutiile 
dezinfectante si modul de folosire;  

10. Efectueaza transportul cadavrelor respectand regulile de etica, insotit de inca doua personae, cu documentele 
de identificare;  

11. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament  special de protectie (un halat de protectie,manusi 
de cauciuc,masca,boneta si botosei);  

12. Isi consemneaza activitatea  sefului ierarhic superior (asistenta sefa), semnaland orice problema aparuta in 
desfasurarea activitatii; 

13. Serviciile sunt oferite cu promptitudine,conform cu cerinta de calitate a pacientului; 
14. Cerintele ce depasesc aria de competenta proprie sunt raportate sefului ierarhic superior; 
15. Situatiile neplacute sunt tratate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient ; 
16. Anunta cu promptitudine  asistenta sefa  defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice, instalatii 

sanitare, etc.; 
17. Va anunta orice eveniment deosebit ivit, asistentului  medical de serviciu, asistentului medical sef si 

medicului (in serviciul de garda);  
18. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr. 961/ 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 
derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

19. Respecta Ordinul MS nr 1101/ 2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare în unităţile  si Ghidul practic de 
management al expunerii accidentale la produse biologice avand urmatoarele atributii: 

a) anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, 
etc); 

b)  respecta permanent si raspunde de aplicarea normelor de igiena in special de spalarea si dezinfectia 
mainilor; 

c)  respecta masurile de izolare stabilite; 
d) declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile 

aparute la membrii familiei sale; 
e) supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, 

evitarea aglomerarii in saloane); 
20. Respecta atributiile conform Ordinului M.S. nr.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; 

21. Respecta atributiile conform ORDIN nr. 1.025 / 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de 
spălătorie pentru unităţile medicale; 

22. Nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului;  
23. Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia si fata de personalul medico-sanitar;  
24. La inceputul si sfarsitul programului de lucru fiecare persoana este obligata sa semneze condica de prezenta. 
25. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca 
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si va avea un limbaj adecvat; 
26. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;  
27.  Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate 

impusi de sectie; 
28. Respecta circuitele functionale ale spitalului; 
29. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul  intern, care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;  
30. Poarta obligatoriu ecuson cu datele de identificare( nume, prenume, sectia, functia); 
31. Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
32. Respecta « Drepturile pacientului » conform Ordinului MS 46/2003 ; 
33. Indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea curateniei spatiului arondat; 
34. Va efectua orice sarcini profesionale stabilite de un cadru superior; 
35. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor 

prevazute in fisa postului. 
 

Atributii specifice postului:                                                                                                                                           
1. Respectă regulamentul de ordine interioara si regimul special al sectiei.                                                                                                         
2. Va ajuta la transportul echipamentelor , dispozitivelor si aparaturii medicale aflate in dotarea sectiei, in 
vederea utilizarii acestora pe o perioada temporara intr-un alt sector specific sectiei , cu  respectarea 
indicatiilor primite din partea cadrelor superioare. 
3. Va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia şi față de personalul medico‐‐‐‐sanitar. 
4. Asigură aprovizionarea cu soluții perfuzabile, materiale sanitare şi gospodăreşti, necesare desfasurarii 
activitatii din sectie in conditii optime. 
5. Predă condicile de prescripții medicale la farmacie si ajuta la transportul cutiilor cu medicatie de la 
farmacie in sectie. 
6. Asigura transportul  materialelor pregatite pe sectie in vederea sterilizarii ( umidificatoare, tubulaturi 
silicon, masti laringiene, material moale etc),  cat si predarea si ridicarea  acestora de la statia de sterilizare. 
7. Execută orice alte sarcini privind bolnavul primite din partea asistentei. 
8. Participa la mobilizarea pacientilor critici, in functie de necesitati, sub directa indrumare si supraveghere a 
asistentei de serviciu.  
9. Participa la imobilizarea bolnavilor agitati. 
10. Verifică şi asigură aprovizionarea zilnică a buteliilor de O2 existente în dotarea secției. 
11. Asigură şi efectuează transferurile de bolnavi pe alte secții, in conditii de siguranta, impreuna cu asistenta 
de serviciu. 
12. Transportă pacienții la diferite investigații clinice, împreună cu medicul, asistenta şi infirmiera. 
 
Responsabilitati privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (SSM) , si a celor de situatii 
de urgenta (SU) : 

1.Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, art. 13, lit. d) are urmatoarele 
atributii: 

a) Sa respecte normele si instructiunile, cerintele de securitate si sanatate a muncii in timpul 
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu; 

b) Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, suficient de odihniti, fara a fi sub influenta bauturilor 
alcoolice, a medicamentelor, drogurilor, a unor situatii puternic stresante, sau a unor manifestari maladive; 

c) Sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele de munca corespund cerintelor de 
securitate a muncii, si sa nu le foloseasca pe cele neconforme, anuntindu-si imediat seful ierarhic despre 
situatia creata; 

d) Sa foloseasca efectiv si corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il 
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

e) Sa respecte regulile de acces si de circulatie in unitate si la locul de munca; 
f) Sa nu permita ridicarea, deplasarea, distrugerea vreunui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el 

insusi, si sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii / eliminarii 
factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala; 

g) Sa mentina locul de munca intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate, din punct de vedere 
al mediului fizic, inclusiv igiena; 

h) Sa semnaleze imediat conducatorului direct al locului de munca orice defectiune sau alta situatie 
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care poate constitui un factor de risc de accidentare sau boala profesionala; 
i) Sa anunte imediat pe conducatorul sau direct in cazul producerii unui accident de munca si sa 

acorde primul ajutor; 
j) Sa intrerupa activitatea in cazul aparitiei unui pericol iminent de accidentare sau imbolnavire 

profesionala si sa anunte imediat pe conducatorul direct; 
k) Sa participe Ia instruirile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sa isi insuseasca si sa 

respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a 
acestora , precum si instructiunile predate; 

l) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 
 
2.  Conform  Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307 / 2006, art.22: 
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice 

forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, 

potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa 
caz; 

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 
aparare impotriva incendiilor; 

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor 
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 
precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; 

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de 
aparare impotriva incendiilor; 

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui 
pericol iminent de incendiu; 

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 
producerea incendiilor. 
 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al Calitatii : 

 Respecta cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevazute  in Manualul Sistemului de Management 
al Calitatii ; 

 Isi insuseste si respecta Procedurile si Instructiunile Sistemului de Management al Calitatii, aplicabile 
postului sau; 

 Cunoaste Politica referitoare la calitate si contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. 
 

Cerinte pentru ocuparea postului: 
Studii de baza: Specializare: 
 
Generale                   
   

 
    

Experienţa necesară: Cursuri speciale: 
Minim ____-________ ani 
 

Curs de infirmiera 
 

Program de lucru 
- 8h/zi 
- Ture 8 ore / zi in regim continuu 
- Ture 12/24 ore/zi in regim continuu 

Conditii de munca 
In  functie de evaluarea factorilor de risc a  locului de munca si a legislatiei specifice privind conditiile de munca pe 
fiecare specialitate. 

Aptitudini si abilitati necesare 
 

Înzestrarea materială şi documentaţia necesară postului  
(aparate,materiale,documente interne, standarde): 
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Prezenta fisa este anexa  la contractul individual de munca . 
HUNEDOARA 
 
Data:  __/__/_____                                                    
 
SEF SECTIE/COMPARTIMENT/BIROU :                    Am luat la cunostinta si am primit un exemplar, 
Semnatura __________________   Titular post : _________________                                                                                               
     
MANAGER: 
Semnatura_____________________ 
 
DIRECTOR INGRIJIRI: 
Semnatura,____________________ 
 
AVIZ CONSULTATIV : 
 
1. Sindicat____________ 
2. Reprezentant al salariatilor nesindicalizati 
________________________________ 
   
 


