
                                                                                                                  
 

 

 

 

 
 

 
                
             

                 
FIŞA POSTULUI 

 
 

I. Identificarea  postului: 
1. Numele şi prenumele titularului: _____________________________ 
2. Denumirea postului: Ingrijitoare curatenie 
3. Poziţia în COR/Cod: 532104 
4. Locaţia: Spitalul Clinic de Copii Braşov, Sectia Clinica Pediatrie I – Comp. Neonatologie 

Patologica 
5. Nivelul postului : de executie 
6. Relaţiile: 

a. Ierarhice (control, îndrumare): 

 Se subordonează: Asistent medical sef sectie 

 Are în subordine: - 
b. Funcţionale: asistente,infirmiere,ingrijitoare 
c. Reprezentare: - 

 

II. Descrierea postului: 
 

1. Scopul general al postului: 

Asigurarea tuturor proceselor cu privire la efectuarea si intretinerea curateniei in spatiile 
repartizate.  
 

2. Obiectivele postului: 

Organizarea de activităţi privind efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei, salubrităţii, in sectie. 
 

3. Descrierea sarcinilor/atribuţiilor postului:  

 isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglemantarilor profesionale si 
cerintelor postului ; 

 efectueaza curatenia cotidiana în sectie, conform protocolului ; 

 curata si dezinfecteaza: chiuvetele, vanitele, faianta, geamurile, usile, pavimentului din  
saloane si anexele sectiei (baie, hol, cabinete, magazii, debarale, WC-uri, balcoane) ; 

 prepara zilnic solutiile dezinfectante si le depoziteaza în locurile stabilite ; 

 raspunde de corecta depozitare si utilizare a dezinfectantelor ; 

 efectueaza aerisirea saloanelor; 

 participa la curatenia si dezinfectia ciclica a sectiei ; 

 transporta deseurile, spala  si dezinfecteaza galetile si cosurile de gunoi ; 

 transporta rufele din sectie la spalatorie si aduce rufele curate, respectand circuitele 
stabilite ; 

 sesizeaza asistentei sefe defectiunile la instalatiile sanitare ; 

 sterge praful de pe suprafete si schimba zilnic apa în vasele de pe calorifere ; 

 poarta manusi de menaj în timpul efectuarii curateniei si echipament de protectie 
corespunzator ; 

 raspunde de pastrarea în bune conditii a materialelor de curatenie (etichetate pentru fiecare 
loc de utilizare), de inventarul moale din sectie si evidentele aferente ; 

 
 



 
 

 raspunde de transportul corespunzator al anumitor deseuri  (materiale de unica utilizare) si 
de depozitarea acestora ;. 

 face serviciul de curier sau îndeplineste alte activitati, in limita competentei profesionale, la 
solicitarea sefilor ierarhici ; 

 efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare. 

 in functie de necesitati poate fi dirijata, pentru activitati similare, in alte sectii ale unitatii ; 

 poarta echipamentul de protectie regulamentar, ecusonul standard la loc vizibil, pentru 
identificare si respecta regulile de igiena personala ; 

 
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 si pastrarea in bune 
conditii a dotarilor postului, ustensilelor si materialelor de curatenie si le depoziteaza in 
conditii de siguranta. 

 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile / a sefului ierarhic, privind 
orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea si 
intrerupe activitatea pana la remedierea acesteia; 

   C.  În raport cu obiectivele postului 

 Respectă reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 
nosocomiale 

 Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 
natura acestora si raspunde de pastrarea secretului de serviciu. 

 Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

 Raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat. 

 Raspunde de transportul lenjeriei curate/murdare de la/la spalatorie. 

 Respecta si apara drepturile pacientilor. 
   D.  Responsabilităţi privind regulamentele/procedurile de lucru 

 Respectă procedurile de lucru generale specifice instituţiei. 

 Respecta toate protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru existente pe sectie; 

 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

 Respectă  şi aplică legislatia cu privire la normele tehnice de gestionarea deseurilor 
rezultate din activitati medicale; 

 Respecta legislatia de mediu aplicabila Spitalului. 

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

 Respecta si aplica prevederile standardului de managementul calitatii ISO 9001, 
managementul de mediu ISO 14001, managementului sanatatii si securitatii 
ocupationale ISO 18001. 

 Respecta si aplica  prevederile din cerintele de acreditare CoNAS. 

 Identifica, raporteaza, trateaza conform procedurilor, neconformitatile depistate. 

 Actioneaza pentru depozitarea selectiva a deseurilor si pentru protejarea mediului. 
    F.  Responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea muncii 

 Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI pentru a evita 
producerea de accidente şi/ sau îmbolnăvirile profesionale, ale sale si a celor din jur 

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

 Participa la toate simularile de situatii de urgenta  la care este convocat  
 
 
 

5. Condiţiile de lucru ale postului: 



o condiţii fizice ale muncii –  in sectie ; 
o program de lucru: conform normelor interne - 8 ore/zi, 5 zile/saptamana cu posibilitate 

de prelungire in functie de necesitatile serviciului;  
o natura muncii:  atat muncă individuala cat si in echipa ; 
o deplasări: - 

 
6. Limite de competenta/autoritate: 

 nu are putere de decizie sau competente ce depasesc atributiile de serviciu; 

 nu are dreptul sa dea informatii privind starea pacientului; 
 

7. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate): 

 Este înlocuit de: o ingrijitoare din cadrul sectiei; 

 Inlocuieste: o ingrijitoare din sectie; 
 

8. Perioada de evaluare a performanţelor: 

 Anual (in luna ianuarie)   
 

        III. Specificaţiile postului : 
 

1. Nivelul de studii:  Studii generale 
2. Domeniul/Specializarea: -- 
3. Alte cerinte:-- 
4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post) : -- 
5. Aptitudini si calitati personale: 

 Spirit organizatoric, initiativa, promptitudine; 

 Capacitate de lucru in conditii de stres sau program prelungit; 

 Perseverenta, corectitudine, punctualitate; 

 Manualitate privind efectuarea operatiunilor de curatenie; 
 

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

Elaborat, Am luat cunostina / Am primit 1 exemplar 

Asistent sef sectie, 
 

Nume si prenume salariat, 
……………………………………………………………… 

Semnatura, 
…………………….. 

Semnatura, 
……………………………………………………………… 

Data, 
……………………… 

Data, 
……………………………………………………………… 

 

 

 
  APROBAT,  

Manager Spital Clinic de Copii Brasov 
 

 


