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FIŞA POSTULUI  
Nr. 

 
Deumirea postului:  Muncitor calificat infirmiera/ Compartiment C.T.F. 
 
Nivelul postului: de executie  
 
Scopul principal al postului:  
asigură şi întreţine igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea 
asistentei medicale; 
asigură permanent si intretine condiţiile igienico – sanitare în mediul in care lucreaza (casute) 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
studii generale şi profesionale 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
adaptabilitate la situaţiile noi şi complexe;  
asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 
spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent; 
să cunoască stadiile de dezvoltare a copilului şi a personalităţii lui; 

 să cunoască şi să ştie să asigure prin propria activitate respectarea drepturilor copilului; 
         să folosească un limbaj accesibil copilului; 
         să aibă un mod de adresare civilizat, calm, amabil, adecvat gradului de maturizare al fiecărui copil; 
         spirit de observaţie; 
 toleranţa, flexibilitate, răbdare, tact; 
         discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în    contact. 

Atribuţii generale ce revin angajatului:   
         respectă Regulamentul Intern; 
 respectă Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Normele Interne de Funcţionare ale CSS Istru/ 

Compartiment CTF şi prevederile din fişa postului; 
respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare; 
participa la instruirea teoretică şi practică; 

 respectă Standardele Minime Obligatorii prevăzute în Ord. 27/2004 în relaţiile cu copiii şi alt 
personal din centru; 
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
Str. Cernişoara  nr. 38 - 40, Tel.021.745 72 37; Fax. 021.745.62.29 
web: www.asistentasociala6.ro ; e-mail: office@dgaspc6.com  

 

http://www.asistentasociala6.ro/�
mailto:office@dgaspc6.com�


         participă la însuşirea şi aplicarea măsurilor de prim ajutor; 
Atribţii  specifice ce revin angajatului :  
 

- respecta Procedurile de lucru, stabilite pentru CTF, conform standardelor 
- asigură şi întreţine igiena spatiului  şi a întregului mobilier aflat în casute si  răspunde de 

ordinea şi curăţenia din grupurile sanitare şi dormitoarele din casuta  şi buna îngrijire a 
copiilor 

- efectueaza curatenia generala a casutei(lunar sau de cate ori este nevoie) 
- efectuează igiena corporala zilnica a copiilor dependenti de ingrijire din cadrul casutei, 

sub supravegherea asistentei medicale; 
-  alimentează corect copiii, care nu se pot alimenta singuri; 
- înlocuieşte  rufăria murdară în condiţiile stabilite de normele de igienă; spala si calca  

lenjeria si alte articole de imbracaminte ale copiilor din casute 
- participă în cadrul echipei la activităţile ocupaţionale şi de joc a persoanelor aflate în 

îngrijirea sa; 
- participă alături de asistenta medicală la pregătirea persoanei îngrijite pentru examenul, 

vizita medicală etc; 
- participă la realizarea activităţilor de educaţie pentru sănătatea persoanelor aflate în 

îngrijire; 
- face parte din echipa de îngrijire; 
- participă activ la formarea deprinderilor elementare de igienă; 
- însoţeşte copiii la spital sau policlinică, atunci cand este nevoie de insotitor pentru 

spitalizare 
- supraveghează copiii pe timpul nopţii; 
- asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranţă şi securitatea 

copiilor din casuta; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de catre seful de centru si coordonatorul casutei. 

Sfera relaţională :  
 relaţiile ierarhice: se subordonează şefului  de centru, medicului si asistentului medical; 
 relaţii funcţionale: colaborează şi cooperează cu salariaţii din centru si ceilalti salariati din 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6. 
 
Intocmit de: 
Numele şi prenumele:  Botezatu Valeru 
Funcţia de conducere:  Şef Centru 
Data şi semnătura:    
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie : Muncitor calificat - infirmiera 
Data şi semnătura :…………………………….. 
 
Vizat: 
Numele şi prenumele:  Gorunescu Nicolae 
Funţia de conducere:   Director Executiv 
Data şi semnătura: …………………….. 


