
              

      R O M A N I A 

C O N S I L I U L    J U D E T E A N    B R A S O V 
SPITALUL  CLINIC  DE  URGENTA  PENTRU  COPII  BRASOV 

Str. Nicopole  Nr.45   Cod fiscal: 4317738   Tel.0268-415130   Tel./Fax:  0268-418988 

E-mail:   spitalcopiibrasov@gmail.com   /   spitalcopiibv.ruons@gmail.com   
Operator de date cu caracter personal nr.15898  

              

              
FIŞA POSTULUI 

 anexă la contractul individual de muncă nr. _________ / ________ 
 

 

I. Identificarea  postului: 
1. Nume şi prenume salariat: _____________________________ 
2. Denumirea postului: Îngrijitoare dezinfecție – dezinsecție - deratizare 
3. Poziţia în COR/Cod: 532104 
4. Locul de munca: Posturi fixe 
5. Nivelul postului: de execuție 
6. Relaţiile: 

a. Ierarhice (control, îndrumare): 

 Se subordonează: Asistent șef unitate 

 Are în subordine: - 
b. De colaborare: asistente, infirmiere, îngrijitoare din toate secțiile/compartimentele din 

unitate 
c. De reprezentare: nu este cazul 

 

II. Descrierea postului: 
1. Scopul general al postului: 

Asigurarea de proceduri de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în unitate. 
 

2. Obiectivele postului: 

Reducerea/eliminarea neconformităților cu privire la dezinfecție, dezinsecție și deratizare în 
unitate. 
 

3. Descrierea atribuţiilor postului:  

 Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform  cerințelor postului; 

 Efectuează curăţenia şi dezinfecţia scărilor principale din spital, de la demisol până la etajul 
al VI-lea; 

 Efectuează curățenia magaziei de materiale și holurilor de la demisolul unității; 

 Efectuează curăţenia şi dezinfecţia lifturilor (spălătorie și anatomie patologică); 

 Însoțește la fiecare acțiune reprezentantul firmei specializate pentru dezinsecție și 
deratizare; 

 Verifică zilnic capcanele de rozătoare; 

 Sesizează superiorului prezența insectelor/rozătoarelor în unitate; 

 Asigură dezinfecția prin aerosolizare pe toate secțiile spitalului, cu excepția blocului operator 
și înregistrează evidența acestora în graficele de curățenie ale respectivelor spații; 

 Gestionează obiectele de inventar; 

 Răspunde de ȋntreţinerea şi păstrarea în bune condiţii a ustensilelor de curăţenie (etichetate 
pentru fiecare loc de utilizare); 

 Colectează şi transportă deşeurile, respectând circuitele funcționale; 

 Declară imediat asistentului șef de unitate orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă și se 
supune triajului epidemiologic zilnic; 

 Se conformează regulilor stabilite în compartiment și programului de lucru; 

mailto:spitalcopiibrasov@gmail.com
mailto:spitalcopiibv.ruons@gmail.com


 Respectă secretul profesional și confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 
muncă indiferent de natura acestora; nu este abilitată să dea relații/informații privind 
activitatea desfășurată, iar în cazul plecării din instituție (prin desfacere contract de muncă, 
transfer, demisie, detașare etc), orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă 
poate fi atacată în instanță; 

 Asigură securitatea datelor cu caracter personal ale pacienților, conform procedurilor 
spitalului și a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European; 

 Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare; 

 Semneaza  condica de prezenta la venire si plecare ; 

 Respectă precauțiunile standard în unitate; 

 Poartă echipamentul de protecție regulamentar, ecusonul standard la loc vizibil, pentru 
identificare și respectă regulile de igienă personală. 

 
 

4. Descrierea responsabilităţilor postului: 
A.  Privind relaţiile interpersonale/comunicarea 

 Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior. 

 Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din exterior cu 
care vine în contact în cadrul spitalului. 

   B.  Faţă de echipamentul din dotare 

 Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea și păstrarea în bune 
condiții a dotărilor spitalului, ustensilelor și materialelor de curățenie și le depozitează în 
condiții de siguranță. 

 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile/a sefului ierarhic, privind 
orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea și 
întrerupe activitatea până la remedierea acesteia. 

   C.  În raport cu obiectivele postului 

 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 
asociate asistenței medicale; 

 Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 
natura acestora și răspunde de păstrarea secretului de serviciu. 

 Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 

 Răspunde de curățenia și dezinfecția sectorului repartizat. 

 Respectă și apără drepturile pacienților. 

 Răspunde de respectarea condițiilor de igienă și sanitaro-antiepidemice la locul de 
muncă. 

   D.  Responsabilităţi privind regulamentele/procedurile de lucru 

 Are responsabilități privind respectarea procedurilor, protocoalelor, notelor, deciziilor, 
fișei de post și a altor documente interne. 

 Cunoaște și respectă procedurile operaționale specifice postului. 

 Respectă Codul de etică și deontologie profesională. 

 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

 Respectă şi aplică legislația cu privire la normele tehnice de gestionare a deșeurilor 
rezultate din activități medicale. 

 Respectă legislația de mediu aplicabilă spitalului. 

 Respectă  şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabil. 
E.  Responsabilităţi privind Sistemul Integrat de Mangement al calității, Mediului și     
OHSAS 

 Respectă și aplică prevederile standardului de managementul calității ISO 9001, 
managementul de mediu ISO 14001, managementului sănătății și securității 
ocupaționale ISO 18001. 

 Respectă și aplică  prevederile din cerințele de acreditare ANMCS. 

 Identifică, raportează, tratează conform procedurilor, neconformitățile depistate. 

 Are sarcini privind semnalarea neregularităților. 

 Acționează pentru colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor și pentru protejarea 
mediului. 



 
    F.  Responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea muncii 

 Cunoaște și respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI pentru a 
evita producerea de accidente şi/sau îmbolnăviri profesionale, ale sale și a celor din jur. 

 Participă la toate instruirile legate de securitatea şi sănătatea în muncă,  PSI și SU la 
care este convocat. 

 Participă la toate simulările de situații de urgență  la care este convocat. 
 

5. Condiţiile de lucru ale postului: 

 condiţii fizice ale muncii: în unitate; 
 program de lucru: conform ROI - 8 ore/zi, 5 zile/săptămână cu posibilitate de prelungire 

în funcție de necesitățile serviciului;  

 natura muncii: atât muncă individuală cât și în echipă; 
 deplasări: - 

 
6. Limite de competență/autoritate: 

 nu are putere de decizie sau competențe ce depășesc atribuțiile de serviciu; 
 

7. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate): 

 Este înlocuit de: - 
 Înlocuiește: - 

 
8. Perioada de evaluare a performanţelor: 

 Anual (în luna ianuarie)   
 

III. Specificaţiile postului : 
1. Studii:  Scoala generala 
2. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post) : -- 
3. Aptitudini și calități personale: 

 Spirit organizatoric, inițiativă, promptitudine; 

 Capacitate de lucru în condiții de stres sau program prelungit; 

 Perseverență, corectitudine, punctualitate; 
 Manualitate privind efectuarea operațiunilor de curățenie/dezinfecție/dezinsecție/              
deratizare. 

 
 

Prezenta fişă a postului constituie  anexă la contractul individual de muncă al salariatului. 

 

Elaborat, Am luat cunoștință / Am primit 1 exemplar 
Asistent șef unitate, 
 

Nume și prenume salariat, 
……………………………………………………………… 

Semnătura, 
…………………….. 

Semnătura, 
……………………………………………………………… 

Data, 
17.07.2019 

Data, 
……………………………………………………………… 

 
 
 APROBAT,         Avizat, 
 Manager Spital Clinic de Urgenta pentru  Copii Brasov   Director medical, 
        
 


