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FIŞA POSTULUI 
Nr.  ............................... 

 
Denumirea postului: asistent medical 
Nivelul postului: de executie   
Scopul principal al postului: desfășurarea de activități medico-epidemiologice și igienico -sanitare la 
domiciliul persoanelor vârstnice 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 

Studii de specialitate : absolvent a 12 clase cu bacalaureat 
 Perfecţionări (specializări):  şcoala sanitară postliceală 

Cunoştinte de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : nu este cazul 

Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
-adaptabilitate la situaţii noi şi complexe; 
-asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 
-angajare şi perseverenţă în acţiuni; 
-capacitate de consiliere argumentată și realist a soluțiilor propuse;  
-spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent; 
-respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie; 
-discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine in contact; 
 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

• Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii de servicii 
socio – medicale la domiciliu;  

• Respectă normele legale în vigoare privind protecția muncii și regulile de prevenire și stingerea 
incendiilor; 

• Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi al Unităţii de 
îngrijire la domiciliu; 

• Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea medicului beneficiarului, coordonatorului 
medical şi a personalului de conducere a D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

• Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 
 
Atribuţii  specifice ce revin angajatului:   

• efectuează tratamente medicale şi administrează personal medicamentele, conform indicaţiilor 
medicului, completând documentaţia necesară; 

• urmăreşte starea de sănătate a beneficiarilor şi semnalează medicului/coordonatorului medical 
cazurile de îmbolnăvire intercurentă sau de agravare a afecţiunilor cronice; 

• execută indicaţiile medicilor cu privire la tratamentul, regimul alimentar şi igiena bolnavului; 
• înscrie în fişa de monitorizare a beneficiarului orice modificare apărută în starea acestuia, 

răspunsul pacientului la tratament şi orice alt eveniment deosebit; 



 
• participă la mobilizarea bolnavilor, verifică dacă dispozitivele ajutătoare sunt corespunzătoare 

sau suficiente, după caz;  
• acordă primele îngrijiri în caz de agravare a stării de sănătate a beneficiarilor sau accident şi 

însoțește beneficiarul la spital, după caz; 
• participă alături de asistentul social la activitatea de resocializare a persoanelor varstnice; 
• supraveghează alimentarea şi hidratarea bolnavilor dependenţi şi respectarea regimului dietetic 

al bolnavilor; 
• urmăreşte efectuarea de către îngrijitorul la domiciliu a toaletei locale şi generale a persoanelor 

dependente; 
• răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor asistaţi şi de 

prevenirea escarelor; 
• asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului şi aparaturii cu care lucrează; 
• îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor sau aparţinătorilor acestora. 

 
Sfera relaţională:  
Intern: 

a. Relaţii ierarhice: 
Subordonat faţă de:  
-  Director general; 
-  Director general adjunct; 
-  coordonator proiect; 
-  coordonator medical. 
 
Superior pentru:  îngrijitori; 

 
b. Relaţii funcţionale: cu medicii beneficiarilor de servicii sociale şi cu serviciile din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 
c. Relaţii de control: nu este cazul 
d. Relaţii de reprezentare: nu este cazul 

Extern: 
a. cu autorităţiile şi instituţiile publice: specific activităţii pe care o desfăşoară 
b. cu organizaţii internaţionale: nu este cazul 
c. cu persoane juridice private: nu este cazul 

 
Intocmit de: 
Numele şi prenumele: Zaman Crina 
Coordonator proiect 
Data şi semnătura:  
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie:  
Data şi semnătura:  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele: Alina Simion 
Funcţia de conducere: Director general adjunct 
Data şi semnătura: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


