
            
               Centrul de Zi ,,HARAP ALB ’’                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       Aprob, 
                                                                                                                                            Director   General  
          
                                                                                                                                                   
                                                                                                                  
                                                                      FIŞA POSTULUI 
                                            Nr. .............. 
 
 Denumirea postului:  Asistent Medical  
 Nivelul postului: de execuție 
 Scopul principal al postului:  
 - activități medico-epidemiologice și igienico-sanitare în cadrul grupelor din centru, la nivel de asistent medical; 
 - siguranța și securitatea copiilor din centru ; 
 Condiții specifice privind ocuparea postului: 
 - studii medii – absolvent a 12 clase (liceu), cu diplomă de bacalaureat 
 - școală sanitară postliceală 
 - aviz de liberă practică  
 
 Abilități, aptitudini, competente: 
 - să cunoască stadiile de dezvoltare a copilului și a personalității lui; 
 - să cunoască și să știe să asigure prin propria activitate respectarea drepturilor  copilului; 
 - să știe să asculte și să se facă ascultată; 
 - să folosească un limbaj accesibil copilului; 

 - să aibă abilități empatice și de comunicare și să contribuie în mod semnificativ  la dezvoltarea afectivă a       
copiilor; 

 - să realizeze un control pozitiv asupra comportamentului copiilor, bazat pe  respect, toleranță, acceptare, 
   încurajare și sprijin; 
 - să aibă un mod de adresare civilizat, calm, amabil, adecvat gradului de maturizare al fiecarui copil; 
 - adaptabilitate la situațiile noi și complexe 
 - să cunoască și  să știe să asigure, prin propria activitate, respectarea drepturilor  copilului; 
 - spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 
  - discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor  cu care vine în contact.   
 
 Atribuții generale:  
- respectă prevederile Sistemului  de  Management implementat conform reglementărilor în  
    vigoare –SR EN ISO 9001:2015; 
- se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii      
    satisfacției acestuia; 
- comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat; 
- comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată. 
- prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite    
   prin procedurile interne; 
- prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind     
liberă circulație a acestor date; 



-  păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
-  prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu; 
-  respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat; 
- aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele 
personale pe care le prelucrează; 
 - se obligă să cunoască și să respecte ROI al DGASPC sector 6; 
 - se obligă să cunoască și să respecte ROI și ROF-ul centrului ,Harap Alb’’ ; 
 - respectă dispozițiile medicului/șef centru  ;  
 - se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru /medic ; 
 - se obligă să cunoască și să respecte Standardele Minime Obligatorii; în relațiile cu copiii și alt personal din 
centru , Legea 272/2004-   Legea 272/2009 ; 
 - respectă confidențialitatea  privitoare la datele despre copii și activitățile din centru; 
 - se obligă să cunoască și să respecte obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 
 - se obligă să cunoască și să respecte normele PSI și NTSM sub semnătura proprie și participă la instruirea  
teoretică și practică; 
 - își însusește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului; 
 - participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim ajutor; 
`- se obligă să cunoască și să respecte codul deontologic al profesiei; 
 - participă la cursuri privind protecția copilului și pregătirea profesională; 
 - participă la ședințele echipei pluridisciplinare și ședințele administrative din   centru; 
 - participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru ; 
 - îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful de centru ; 
 
     Atributii specifice: 
-Ajută medicul la acordarea asistenţei medicale curente şi de urgenţă , supraveghează copiii pe tot parcursul zilei, 
depistând orice caz de îmbolnavire în timp util . 
-Efectuează zilnic dimineața și după amiază triajul epidemiologic al copiilor(termometrizare , control tegumente 
și mucoase , fund de gât ) și consemnează pe caietul de triaj ( febră, vărsături, scaun prost , erupții cutanate ) 
pentru a depista precoce orice caz de boală . 
-Cere relații părinților în legatură cu starea de sănătate a copiilor și a modului în care s-au comportat la 
domiciliu; se informează asupra stării de sănătate a familiilor pentru a evita eventualele boli transmisibile . 
-Consemnează eventualele schimbări de adresă la locul de muncă sau telefoane ale părinților și le va consemna 
în fișă medicală a copilului verificând aceste date periodic . 
-Informează șeful de centru asupra cazurilor de îmbolnăvire depistate la triaj cât și a cazurilor de boli 
contagioase luând măsurile necesare pentru izolarea cazului ; 
-Semnalează medicului/șefului de centru orice problemă privind sănătatea copiilor și acordă primul ajutor în 
cazurile de urgentă, în accidente , etc. 
-Efectuează tratamentele prescrise de medic în cazurile de urgență și anunță părinții pentru a duce copilul la 
control medical ; 
-Nu administrează medicamente aduse de părinți fără avizul medicului și fără recomandare din partea medicului 
de familie ; 
 -Nu vor fi primiți în centru copiii bolnavi. La revenire copiii vor aduce aviz de la medicul de familie în care va fi 
consemnat și diagnosticul.În caz de internare va prezenta copie dupa biletul de externare și eventualele analize. 
-Păstrează medicamentele grupei în condiții optime numai în dulapul de medicamente, controlând periodic 
valabilitatea , aspectul, etichetele , etc și data deschiderii flacoanelor cu picături sau siropuri perisabile . 
-Va afișa la vedere lista copiilor cu diverse interdicții medicamentoase cât și pe ceea cu copiii aflați în evidența 
specială actualizând-o cu cazurile noi  
-Se va preocupa de urmărirea copiilor în evidența specială solicitând periodic parinților analize de control și 
urmând curba evoluției fizice cât și progresele în dezvoltarea psiho-motorie, anunțând medicul/șeful de centru 
orice modificare ( costatare ) ; 



-Execută cântărirea și măsurarea periodică a copiilor pentru examenul de bilanț consemnând în fișa medicală și 
în caietul de grupă acest lucru . De asemenea va completa fișa de dezvoltare psiho-motorie a copilului la 
intervalele solicitate conform indicațiilor ISPMB ; 
-Transmite părinților mesajele și scrisori medicale formulate de medicul/șef de centru. De asemenea prezintă la 
cabinetul medical analizele, vaccinările, avizele  prezentate de părinți; 
-Va efectua educația sanitară cu părinții cât și cu personalul din subordine explicând acestora anumite atitudini și 
manevre medicale în folosul copilului; 
-În relațiile cu părinții și cu copiii va avea un comportament nediscriminator folosind un limbaj și formule de 
adresabilitate adecvate . 
-Semnalează șefului de centru orice suspiciune  de abuz, exploatare sau neglijență asupra copilului; 
Va folosi instrumente de unică folosință (abeslanguri,seringi, manuși,pahare,etc) și raspunde de colectarea și 
distrugerea acestora în containere speciale ; 
-Respectă regimul de viață al copiilor ; 

     -Administrează și supraveghează distribuirea corecta a mesei copiilor respectând regulile de igienă și        
prescripțiile alimentare ( eventuale alergii) cu veselă individualizată; 
-Urmarește , supraveghează și participa la modul în care se face curațenia, aerisirea, spalarea și 
 dezinfectarea încaperilor, obiectelor și a mobilierului de  către personalul în subordine; 
- Participă la modul în care se pregătesc și se schimbă soluțiile dezinfectante  din  grupă; 

    -Urmărește, supraveghează și participă la folosirea individuală a obiectelor de  masă (cană,farfurie, lingurițe) cât 
și a obiectelor de toaletă ( oliță, pahar, pieptăn,etc.); 
- Supraveghează modul de colectare și dezinfecție a lenjeriei ca și modul de transport la  spălătorie; 

     -Se îngrijește de buna gospodărire a inventarului grupei și de păstrarea lui în bună stare colaborând cu      
administratorul centrului ; 
- Supraveghează în mod activ somnul copiilor ; 

    -Supraveghează respectarea măsurilor igienico-sanitare privind igiena individuală a copiilor ( baie , schimbarea 
lenjeriei, debarasarea pamperșilor,etc); 

    -Organizează împreună cu educatorul programul de joc al copiilor conform tematicii afișate precum și alte jocuri 
la liberă alegere în vederea însușirii  diferitelor deprinderi (limbaj, motricitate, cunoaștere, 
manualitate)supraveghează și organizează jocuri în aer liber;  

       -Raspunde de modul de completare a evidențelor grupei ( raportul de tură , caietul de triaj , fișa  medicală); 
       -Instruiește infirmierele ca în lipsa cadrului medical de la grupă sa știe sa completeze evidențele cu condiția de a 

anunta asistenta de tură, medicul sau șeful de centru despre problemele grupei și de a nu-și depăși  
competentele ; 

       -Coordonează și raspunde de activitatea din grupă având o relație de colaborare cu persoanele în subordine ; 
      -Prin rotație efectuează serviciul de asistență de tură ceea ce implică sarcini suplimentare ( acordarea primului 

ajutor , izolarea copiilor bolnavi , completarea biletelor de legatură către medicii de familie sau  spitale, 
supraveghează distribuirea alimentelor din magazie către blocul alimentar , calitatea și cantitatea  acestora ,  
folosirea lor integrala în procesul de prelucrare ,supraveghează respectarea condițiilor de igienă din blocul 
alimentar ; descarcă medicamentele folosite din aparatul de urgență,  raspunde de relațiile cu părinții, raspunde se 
securitatea unitații, a instalațiilor de apă , gaz , electrică (în lipsa șefului de centru și a administratorului), de 
armarea/dezarmarea sistemului de securitate  /alarmă în caz de efracție , de securitatea copiilor ; 

     -Cooperează cu celelalte cadre medicale pentru buna desfașurare a activității , informând șeful de centru asupra 
oricărei probleme ce-i depășește competența ; răspunde de vizarea zilnică a caietelor de către șeful de centru ; 
-Are sarcina de a se instrui permanent , fiind la curent cu noutățile medicale ; 
-Asistenta va purta echipamentul de protectie curat și va avea o ținuta decenta în fața părinților  
-Respectă deontologia medicală , secretul profesional 

     -Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din creșă despre orice tentative sau situație de abuz,  
 neglijare sau exploatare a copilului; 

     -Asigură, alături de tot personalul din centru , realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din 
centru , conform Standardelor Minime Obligatorii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare . 

 
           



 Sfera relațională: 
- relații ierarhice: este subordonat şefului de centru  este coordonat de medicul cabinetului medical 

           - relații funcționale:relaționează cu ceilalți salariați din centru cât și cu alți  salariați din cadrul   D.G.A.S.P.C. 
 

            Intocmit de: 
    Nume/prenume –  
    Funcția de conducere: Șef  Centru de Zi ,, Harap Alb ‘’ 
    Semnatura……………………… 
    Data : ....................................... 
 
 Luat la cunostință de către ocupantul postului: 
    Nume/prenume : .....................................................  
    Funcția de execuţie: Asistent medical 
    Semnatura………………….. 
    Data : ..................................... 
 
            Vizat , 
   Nume/ Prenume :  
   Funcția  de conducere : Director General Adjunct  
   Semnatura :…………………………………. 
   Data :……………………………………….. 


