
 

 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                               
             

                          

APROBAT,                                                                                                                                     

 

 

 

FISA   POSTULUI 
 

 

  Denumirea postului: Psiholog  

Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul: Clinica Psihiatrie I 

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: Diploma de licenta in specialitate; 

  - specializari, perfectionari:  

2.2. Alte cerinte ale postului:  

  - reactualizarea cunostintelor profesionale, prin participarea la programe de perfectionare in 

domeniu; 

  - abilitati in folosirea PC-lui si a programelor de evaluare psihologica; 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor:    

a) respecta R.O.I., 

b) respectă drepturile pacientilor si normele de confidentialitate. 

c) respecta programul de lucru si planificarile CO si semneaza condica la venire si plecare;  

d) are obligativitatea prezent[rii la controlul medical periodic ]i a efectur[ii analizelor medicale @n 

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal); 

e) respecta confidentialitatea informatiilor de serviciu, in conformitate cu codul de deontologie 

medicala si prevederile ROI; 

f) la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

g) psihodiagnostic si evaluare clinica ( evaluarea aptitudinilor cognitive, a personalitatii, a 

intereselor ocupationale, a emotiilor si a comportamentelor); 

h) interventie psihologica: 

 in scopul optimizarii, autocunoasterii si dezvoltarii personale; 

 in scopul modificarii factorilor psihologici implicati in tulburarile psihice, psihosomatice si 

in tulburarile somatice; 

 in situatii de risc; 

 in regim individual si de grup. 

i) terapii de scurta durata, focalizate pe problema, recuperare si reeducare; 

j) consiliere si terapie suportiva pentru apartinatorii bolnavului psihic; 

k) educatie pentru sanatate, promovarea unui stil de viata sanatos; 

 



 

l) educatie si training: poate organiza cursuri si workshop-uri in limitele competentelor date de 

nivelele de specializare. 

m) execut[ alte sarcini trasate de Medicul Sef  ]i conducerea unit[\ii; 

 

Cod: FO.02.1 rev .1 
 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale:  

4.3. De colaborare: cu  personalul medical din Sectia Clinica de Psihiatrie I 

 

 

 

 

Medic Sef Sectie,                                                                                        Salariat, 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cod: FO.02.1 rev .1 

 

 

 
 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                               
            

                          APROBAT,                                                                                                                                     

 

 

 

FISA   POSTULUI 
 

  Denumirea postului: Psiholog 

Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  Centrul de Sanatate Mintala Adulti 

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: Diploma de licenta in specialitate 

  - specializari, perfectionari: cursuri de specialitate in Sanatate 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor:    

a) respecta R.O.I., 

b) evaluarea cognitivă şi neuropsihologică complexa; 

c) evaluarea comportamentală si subiectiv-emoţională; 

d) evaluarea simpla a personalitatii si a mecanismelor de coping/ adaptare/ defensive; 

e) investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice si al altor conditii de patologie care 

implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice; 

f) respectă drepturile pacientilor si normele de confidentialitate. 

g) respecta programul de lucru si planificarile CO si semneaza condica la venire si plecare;  

h) are obligativitatea prezent[rii la controlul medical periodic ]i a efectur[ii analizelor medicale @n 

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal); 

i) respecta confidentialitatea informatiilor de serviciu, in conformitate cu codul de deontologie 

medicala si prevederile ROI; 

j) la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

k) asigura consiliere psihologica pentru apartinatori. 

 Intervenţia/asistenţa psihologică va cuprinde următoarele componente( în funcţie de competenţe); 

l) educaţia pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos ( ex: prin preventie 

primara si secundara), prevenirea imbolnavirilor ( ex: prin modificarea stilului de viata); 

m) intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale ; 

n) consiliere şi terapie suportivă; 



o) terapii de scurtă durată focalizate pe problemă (individuale, de grup, cuplu şi familie); 

p) terapii standard de relaxare şi sugestive; 

q) asistenta bolnavilor terminali; 

r) consiliere in situatii de criza; 

s) cunoaste notiunile fundamentale de metodologia cercetarii si poate participa  la sau initia 

activitati de cercetare in cadrul definit de competentele sale; 

t) poate participa la sau initia activitati de cercetare in cadrul definit de competentele sale. 

u) execut[ alte sarcini trasate de Medicul Sef  ]i conducerea unit[\ii; 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

 

 

Medic Sef Sectie,                                                                                        Salariat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                
                            

APROBAT,                                                                                                                                     

        

 

 

FISA   POSTULUI 
 

 

Denumirea postului: Infirmiera 

Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:   

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: Studii generale 

  - specializari, perfectionari: cursuri de specialitate in Sanatate 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor : 
                  

a) respecta R.O.I.; 

b) pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor; 

c) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea materialelor ]i ustensilelor de cur[\enie utilizate, în 

locurile şi condiţiile stabilite (în secţie); 

d) asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câ`te ori este nevoie @n colaborare cu asistentul 

medical; 

e) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 

f) respect[ drepturile pacientului ]i normele de confiden\ialitate; 

g) înlocuieşte şi transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la 

spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor; 

h) tine evidenta, la nivelul sectiei, a lenjeriei predate si a celei ridicate; 

i) execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane; 

j) pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de c ầte ori este 

necesar; 

k) pregăteşte şi ajută bolnavul pentru deplasare; 

l) particip[ la colectarea ]i manipularea de]eurilor conform procedurii prev[zute @n normele 

tehnice privind gestionarea de]eurilor rezultate din activit[\ile medicale (Ord. MSP 219/2002, 

modificat si completat de Ord. MSP 1029/2004); 

m) ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

n) respectă drepturile pacientului ]i normele privind confiden\ialitatea ( este interzisa furnizarea de 

informatii referitoare la pacientii internati);                            Cod: FO.02.1 rev .1 

 



o) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 

la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 

p) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de c ầte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

q) respectă comportamentul etic faţă de bolnavi, apartinatorii acestuia şi faţă de personalul medico 

sanitar; 

r) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 

s) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi de 

protecţia muncii; 

t) transportă alimentele, în lipsa ospătarei de serviciu, de la bucatarii la oficiu/ patul persoanei 

ingrijite, cu respectarea  normelor igienico-sanitare în vigoare; 

u) distribuie masa, conform dietei recomandate şi alimentează pacienţii imobilizaţi @n colaborare 

cu asistentul medical respect`nd normele de igien[ personal[ ]i echipamentul de protec\ie ( 

altul dec`t cel folosit la opera\iunea de cur[\enie); 

v) asigura igienizarea veselei persoanei ingrijite( pacientului); 

w) asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare în absenţa osp[tarului de serviciu; 

x) ajuta pacientul la mobilizare, la satisfacerea nevoilor fiziologice; 

y) are obligativitatea prezent[rii la controlul medical periodic ]i a efectur[ii analizelor medicale @n 

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal); 

z) raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor 

de orice natura, existente in spital, 

aa) respecta programul, conform graficului de lucru, intocmit de catre asistentul sef de  sectie; 

bb) planifica activitatea de ingrijire a bolnavului, corespunzator varstei si regimurilor recomandate, 

cu respectarea normelor igienico- dietetice; 

cc) stabileste corect necesarul de materiale, pentru a asigura o activitate fluenta; 

dd) respecta procedurile, conf, Ord. MS 219/ 01.04.2009, privind depozitarea si gestionarea 

deseurilor infectioase; 

ee) cunoaste si aplica Normele de Protectie a Muncii si Normele de Prevenire si stingere a 

Incendiilor ( PSI); 

ff) consemneaza activitatea in rapoarte, procese verbale de predare/ primire, pe tura; 

gg) anunta cu promptitudine Asist. Medical si Asist Medical Sef despre defectiunile ivite la 

echipamente, instalatii electrice;      

hh)  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua 

servicii la parametrii de calitate impusi;                                            Cod: FO.02.1 rev .1 

ii)   la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

jj) respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul 

de munca; 



kk) isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale; 

ll) se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului  

mm) execut[ alte sarcini la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Asistent  Sef  Sectie, Medic, Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

 

 

Asistent Sef Sectie,                                                                                        Salariat, 

 

                                            

                                                                  

                                                                                                                           Cod: FO.02.1 rev .1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                
                            

APROBAT,                                                                                                                                     

 

 

FISA   POSTULUI 
 

  Denumirea postului: bucatar 

  Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: scoala generala 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor : 
a) respecta R.O.I. 

b) asigură zilnic igiena blocului alimentar şi a sălii de mese pe care o are în îngrijire; 

c) participă la prepararea hranei în bucătărie; 

d) execută servirea bolnavilor în sala de mese sub supravegherea şi îndrumarea asistentului de 

serviciu; 

e) răspunde de curăţenia şi întreţinerea în bună stare a dotărilor din blocul alimentar, având 

obligaţia să anunţe imediat orice defecţiune. 

f) asigură transportul alimentelor de la magazia de alimente. 

g) asigură triajul epidemiologic şi curăţă zarzavatul. 

h) respecta normele de protecţie a muncii şi legislaţia în vigoare. 

i) asigură buna desfăşurare a activităţii în sala de mese. 

j) poarta echipamentul de protecţie impus de lege. 

k) respect[ normele de igienă sub controlul CPCIN. 

l) raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor 

de orice natura, existente in spital; 

m) asigur[ transportul mesei la oficiul care deserveste sectiile; 

n) asigur[ distribuirea mesei catre sectiile spitalului; 

o) asigura folosirea si intretinerea utilajelor din dotare; 

p) asigura curatenia la locul de munca ori de cate ori este nevoie; 

q) execut[ ]i alte sarcini trasate de conducerea spitalului. 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare:  Asist. Sef, Medic, Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

  

                    Asist. Sef, 

                                                                                                                               Salariat, 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                      Cod: FO.02.1 rev .1 

 

 

 

 

 
 



Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                
                            

APROBAT,                                                                                                                                     
 

FISA   POSTULUI 
 

  Denumirea postului: Portar  

  Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: Studii generale 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor : 

a) respecta R.O.I. 

b) asigură paza şi securitatea clădirilor respective; 

c) supraveghează, controlează şi identifică persoanele care intră şi ies din spital; 

d) veghează şi răspunde să nu intre persoane străine de spital, fără bilet de voie semnat de organele 

de conducere ale spitalului, în zilele când nu sunt vizite la bolnavii internaţi; 

e) răspunde de menţinerea curăţeniei încăperilor la poarta şi a spaţiului din imprejurimile porţii; 

f) se informează la biroul de internări şi dă indicaţii vizitatorilor despre secţia şi etajul unde se află 

internat bolnavul; 

g) nu părăseşte locul de muncă fără aprobare; 

h) interzice ieşirea din spital, fără forme legale sau în uniforma de spital, a bolnavilor internaţi; 

i) @nregistrează intrarea şi ieşirea autovehiculelor si completeaza registrul special; 

j) manifestă o atitudine civilizată şi de respect faţă de omul aflat în suferinţă şi faţă de 

aparţinătorii acestuia; 

k) semnaleaz[ prompt medicului de gardă, medicului de salon, asistentului şef sau conducerii, 

toate evenimentele neprevăzute şi va consemna aceste evenimente (fuga bolnavilor din spital, 

furturi de obiecte, discuţii cu bolnavii şi/sau aparţinătorii) în raportul de tură;  

l) raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor 

de orice natura, existente in spital; 

m) execut[ ]i alte sarcini trasate de conducerea spitalului.                                 Cod: FO.02.1 rev .1 

 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Sef  Birou  Administrativ  

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

     Sef Birou Administrativ,                                                                                     Salariat, 

                                                                                                                                               

 
 
     



Spit. Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                 

                           APROBAT,                                                                                                                                     

 

 

 

FISA   POSTULUI 
 

 

  Denumirea postului: Ingrijitoare  

 Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: Studii   generale            

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului): ------- 

 

 3. Descrierea atributiilor : 

a) respecta R.O.I.; 

b) efectuează zilnic curăţenia spatiului repartizat în condiţii corespunzătoare şi răspunde de starea 

de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

c) curăţă şi dezinfectează zilnic pardoselile, pereţii, grupurile sanitare, ploştile, urinarele; 

d) cunoasterea soluţiilor  dezifectante şi modul de folosire al acestora; 

e) transportă gunoiul şi reziduurile alimentare la tancul de gunoi, în condiţii corespunzătoare 

(depunerea lor corectă în recipiente), curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau 

transportă gunoiul; 

f) păstrează şi depozitează în bune condiţii materialele de curăţenie din dotare;  

g) îndeplineşte toate indicaţiile asistentului şef şi ale asistentei de salon, privind întreţinerea 

curăţeniei, salubrităţii şi de efectuare a  dezinfecţiei şi dezinsecţiei; 

h) respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care 

le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

i) poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care-l schimbă ori de câte ori este 

necesar; 

j) are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de personalul medico- 

sanitar; 

k) respecta drepturile pacientilor si confidentialitatea; 

l) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură;  

m) respecta confidentialitatea si anonimatul pacientilor si angajatilor; 

n) respecta programul, conform graficului de lucru, intocmit de catre asistentul sef de  sectie; 

o) are obligativitatea prezent[rii la controlul medical periodic ]i a efectur[ii analizelor medicale @n 

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);            Cod: FO.02.1 rev .1 

p) la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

q) respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul 

de munca; 



r) isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale; 

s) se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului ; 

t) are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua 

servicii la parametrii de calitate impusi; 

u) execută alte sarcini la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Asist Medical,Asist. Sef  Sectie, Medic , Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

 

 

Asist. Sef. Sectie ,                                                                                        Salariat, 

 

 

 
   

  

   

   

 Cod: FO.02.1 rev .1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                
                            

APROBAT,                                                                                                                                     
 

 

FISA   POSTULUI 
 

  Denumirea postului: Asistent Medical Generalist  

  Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  Ambulatoriul Neurologie – Cabinet 

Neurologic 

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: studii medii/postliceale/superioare sanitare 

  - specializari, perfectionari: cursuri de specialitate in Sanatate 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 3. Descrierea atributiilor: 

    

a) respecta R.O.I.; 

b) poartă echipament de protec\ie prev[zut, care va fi schimbat ori de c`te ori este 

nevoie, pentru p[strarea igienei ]i a aspectului estetic personal; 

c) acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, 

monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si 

participa la manevre de T.I.; 

d) verific[ ]i @nregistreaz[ documentele necesare pacientului pentru consulta\ie @n 

registrul medical; 

e) manipuleaz[ cu grij[ ]i responsabilitate fi]ele de dispensarizare ale pacien\ilor, 

p[str`nd cu stricte\e confiden\ialitatea datelor cuprinse @n acestea; 

f) particip[ la asigurarea unui climat confortabil pentru desf[]urarea consulta\iilor;  

g) @nso\e]te sau organizeaz[ transportul pacientului @n sec\ie, dac[ este cazul; 

h) cunoaste si utilizeaza corect si eficient aparatura medicala de pe sectie si a  

sistemului informatic al spitalului/ sectiei;  

i) respect[ codul de etic[ ]i deontologie al asistentului medical; 

j) respecta programul, conform graficului de lucru, intocmit de catre asistentul sef de  

sectie si programarea CO; 

k) respecta si aplica normele prevazute in Ord. MSF 185/2003, privind asigurarea 

curateniei, dezinfectiei si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare; 

l) cunoaste si aplica Normele de Protectie a Muncii si Normele de Prevenire si stingere 

a Incendiilor ( PSI); 

 

Cod: FO.02.1 rev .1 
 



m) asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical; 

n) are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa 

medicala; 

o) raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor; 

p)   initiaza/ realizeaza actiuni de educatie in domeniul sanatatii pentru pacienti/ 

apartinatorii acestora; 

q) asigur[ operarea corect[ ]i transmiterea c[tre farmacie , @n sistem informatic, a 

prescrip\iilor de medicamente conform condicilor de medicamente; 

r) respect[ drepturile pacientului ]i normele privind confiden\ialitatea datelor; 

s) se preocup[ de actualizarea cuno]tin\elor profesionale, prin studiu individual sau 

alte forme de educare continu[; 

t) la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

u) respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima 

eficienta timpul de munca; 

v) are obligativitatea incheierii asigurarii mallpraxis, pentru cazurile de raspundere 

civila profesionale, pentru prejudicii cauzate prin actul medical; 

w) declara asistentului sef orice imbolnavire acuta pe care o prezinta, precum si bolile 

transmisibile, aparute la membrii familiei; 

x) isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale; 

y) se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si 

intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului ; 

z) execut[ alte sarcini trasate de asistentul ]ef sau ]eful sec\iei ]i conducerea unit[\ii; 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Asist. Sef Sectie, Medic, Medic, Sef Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

  

                                                                                                                               Salariat, 

                                              Asistent Sef, 

 

Cod: FO.02.1 rev .1 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tematică concurs ocupare post psiholog psihoterapeut practicant 

 
1. Orientări si metode în psihoterapie. 

2. Concepte cheie: Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personală. 

3. Anatomia actului psihoterapeutic. 

4. Psihodiagnostic si evaluare clinică cognitiv-comportamentală. Fundamente. 

5. Conceptualizarea clinică cognitiv-comportamentală. 

6. Relatia terapeutică cognitiv-comportamentală  

7. Tehnici si strategii psihoterapeutice cognitiv-comportamentale în tulburările afective 

8. Interventia complexă terapeutică în tulburarea depresivă. 

9. Planul de tratament mixt în tulburările anxioase (fobii, anxietate generalizată si atacul de 

panică). 

10. Interventii psihoterapeutice comportamentale în tendinta de amânare si perfectionism. 

11. Strategii cognitive si comportamentale în tulburările de alimentatie. 

12. Hipnoza clasică si eriksoniană – tehnici de lucru utilizate în tulburările fobice. 

13. Reducerea stresului prin interventiile cognitiv-comportamentale si meditatia bazată pe 

constientizare. 

Bibliografie: 

1. George Ionescu – Tratat de psihologie medicală si psihoterapie, Editura Favorit Print, 

Bucuresti, 1999 

2. Iolanda Mitrofan – Psihoterapie (Repere teoretice , metodologice si aplicative), Editura 

SPER, Bucuresti, 2008. 

3. Daniel David – Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale. Editura. Polirom. 

Bucuresti, 2006. 

4. Irina Holdevici – Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale. Editura Trei, Bucuresti, 

2009. 

5. Irina Holdevici   -  Hipnoza clinică. Editura Trei, Bucuresti, 2010. 

6. Irina Holdevici, Barbara Crăciun – Psihoterapia eficientă, Editura Trei, Bucuresti, 2013. 

7. Irina Holdevici, Barbara Crăciun – Psihoterapia tulburărilor emotionale, Editura Trei, 

Bucuresti, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tematica si bibliografia  

 

Pentru postul de Psiholog, Centrul de Sanatate Mintala Adulti 

 

 

1. Modalitati de abordare strucrural-dinamica a personalitatii (definire, explicare). 

2.  Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii 

3. Metode de investigare a inteligentei. 

4. Principii si etape in evaluarea psihologica (prezentati un exemplu de evaluare a inteligentei si 

unul de evaluare a personalitatii). 

5. Personalitate si boala; boala ca stare psihica. 

6. Caracteristici psihocomportamentale si criterii de psihodiagnoza in cele mai frecvente  tulburari 

de personalitate. 

7. Tulburarile psihosomatice  (caracteristici, forme de manifestare). 

8. Definiti si explicati tulburarile de dezvoltare psihica. 

9. Tulburarile deteriorative: caracteristici psihopatologice si de psihodiagnoza.  

10. Principalele orientari in psihoterapie si consiliere. 

  

  

  

  

Bibliografie 

1. Andronic, I., Psihologia generală şi psihologia medicală, Edit. SITECH, Craiova, 2004. 

2. Athanasiu, A, Tratat de psihologie madicală, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 1998. 

3. Enăchescu, C., Tratat de psihopatologie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001 

4. Freud, S., Introducere în psihanaliză, E.D.P. Bucureşti, 1980 

5. Ionescu G.,Tratat De Psihologie Medicala Si Psihoterapie", Bucuresti, 1995  

6. Udriştoiu, T., Marinescu, D.,  Terapie şi management în psihiatrie, Editura Medicală 

Universitară, Craiova, 2004    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografia si tematica 

 

pentru postul de bucatar respective portar din sectorul medical 

 

 

Tematica examen portari 

 

 

1. ORDIN nr. 1284 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati 

in unitatile sanitare publice. 

 

2. Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului ordin. 

 

3 Ordin nr.1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile 

sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice 

 
4.Fisa postului portari.  

 

 

Bibliografie  

 

1. ORDIN nr. 1284 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati 

in unitatile sanitare publice. 

 

2. Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului ordin. 

 

3 Ordin nr.1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile 

sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice 

 
4. Fisa postului portari. 

 

 

Tematica pentru postul de bucatar 

 

1. Igiena personala a lucratorilor Blocului Alimentar. 

2. Igiena mainilor. 

3. Etapele prelucrarii veselei. 

4. Alimentatia pacientilor in diabetul zaharat. 

5. Alimentatia pacientilor in boli diareice. 

6. Reguli de servire a alimentelor. 

7. Proprietati organoleptice ale principalelor produse alimentare(carne, oua, lactate.) 

8. Echipament de protectie: clasificare, caracteristici, folosire, intretinere, sfaturi utile. 

9. Prepararea alimentelor: prelucrare termica, fierberea prajirea, inabusirea, coacerea, congelarea. 

 

Bibliografie  

 

1. ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind 

productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.  

2. Notiuni fundamentale de igiena- Manual pentru lucratorii din sectorul alimentar- Editia a 

v-a – Dr. Nicolae poll, Dr. adriana Serban- Editura coresi Bucuresti. 

3. Fisa postului de bucatar 
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TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 

I. TEHNICI DE EVALUARE SI SATISFACERE A NEVOILOR FUNDAMENTALE 

 

 

1. Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie; 

 Evaluarea functiilor vitale 

 Observarea si masurarea respiratiei 

 Masurarea pulsului 

 Masurarea T.A. 

2. Nevoia de a bea si a manca 

 Alimentatia pacientului; 

 Hidratarea si mineralizarea organismului; 

3. Nevoia de  a elimina 

 Determinarea cantitatii de urina in 24 de ore; 

 Captarea dejectiilor fiziologice si patologice; 

 Urmarirea bilantului lichidian; 

 Masurarea inaltimii si greutatii corporale. 

4. Nevoia de a se misca si a avea o buna postura 

 Patul bolnavului; 

 Pregatirea si schimbarea patului; 

 Pozitiile pacientului in pat; 

 Schimbarile de pozitie ale pacientului in pat; 

 Mobilizarea pacientului; 

 Transportul pacientului. 

5. Nevoia de a dormi si de a se odihni 

 Rolul asistentei medicale de satisfacere a nevoii de odihna a pacientului; 

 Exercitii de relaxare; 

 Meditatia. 

6. Nevoia de a se imbraca si de a se dezbraca 

 Imbracarea si dezbracarea pacientului; 

7. Nevoia de a-si mentine temperatura corpului in limite normale 

 Masurarea temperaturii; 

8. Nevoia de a fi curat si de a-si proteja tegumentele 

 Rolul asistentei in satisfacerea nevoii 

9. Nevoia de a evita pericolele 

 Factori de mediu; 

 Prevenirea infectiilor intraspitalicesti; 

 Masuri in vederea asigurarii unui mediu securizat; 

 Rolul asistentei in ameliorarea reactiilor emotionale si comportamentului la 

stres. 

10. Nevoia de a comunica 

 Comunicarea terapeutica 

11. Nevoia de a actiona dupa credintele si valorile sale 

 Rolul asistentei in satisfacerea nevoii; 

12. Nevoia de a se realiza 

 Rolul asistentei in satisfacerea nevoii; 

13. Nevoia de a se recreea 

 Asigurarea mijloacelor de  recreere a pacientului; 

14. Nevoia de a-si pastra religia 

 Rolul asistentei in satisfacerea nevoii; 

 

 

 

 



 

 

II. PUNCTIILE 

 Punctia venoasa; 

 Punctia rahidiana; 

III. RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE SI PATOLOGICE 

 Recoltarea sangelui 

 Recoltarea urinei; 

 Clisma. 

IV. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 

     Cai de administrare 

V.   PREGATIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORARI RADIOLOGICE 

VI. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE 

 Socul traumatic, anafilactic, cardiogen 

 Resuscitarea cardio-respiratorie 

 Conduita de urgenta in infarctul de miocard, edemul pulmonar acut 

 Primul ajutor in: traumatisme, poiltraumatisme, intoxicatii acute exogene, arsuri, 

electrocutare 

VII. PROCEDURI DE PRACTICA PENTRU ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI 

VIII.  

 Tipuri de deseuri 

 Colectarea deseurilor 

 Conditii de colectare deseuri la locul producerii 

 Dezinfectia 

 Proceduri recomandate in functie de nivel de risc 

 Clasificarea suprafetelor,  instrumentarului si echipamentelor medicale 

 Infectiile nosocomiale 

 Precautiuni universale 

IX. DREPTURILE PACIENTILOR  CONFORM  Legii nr. 46/2003 

 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL  

GENERALIST 

 
 GHID DE NURSING CU TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI CORESPUNZATOARE 

NEVOILOR FUNDAMENTALE 

 

     -Editura Viata Medicala romaneasca 2006 

 

      -LUCRETIA TITIRCA 

 

 INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI 

 

      -Editura Viata Medicala romaneasca 2004 

 

       -Sub redactia LUCRETIA TITIRCA 

 

 URGENTELE MEDICO-CHIRURGICALE –SINTEZE 

 

-Editura MEDICALA 1996 

            - LUCRETIA TITIRCA 

 

 TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENTII MEDICALI-GHID 

NURSING 

 

      -Editura Viata Medicala romaneasca 2006 



 

      -LUCRETIA TITIRCA 

 

 ORDIN   nr. 1142/03/10/2013 

 

 ORDIN   nr.1226/03/12/2012 

 

 ORDIN   nr. 261/06/02/2007 

 

 ORDIN   nr.  916/27/07/2006 

                                                                        

                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE 

 
 FISA POSTULUI 

 ORDIN   nr. 261/06/02/2007 

 ORDIN   nr.  916/27/07/2006 

 ORDIN   nr.1226/03/12/2012 

 

 

TEMATICA PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE 
 

 FISA POSTULUI- ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI 

 CURATAREA 

 DEZINFECTIA 

 PROCEDURI RECOMANDATE/NIVEL DE RISC 

 INFECTII NOSOCOMIALE-MASURI DE PREVENIRE 

 APLICAREA PRECAUTIUNILOR UNIVERSALE 

 ECHIPAMENTE DE PROTECTIE 

 SPALAREA MAINILOR 

 TIPURI DE DESEURI 

 COLECTAREA DESEURILOR 
 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA      

 
 FISA POSTULUI 

 ORDIN   nr. 261/06/02/2007 

 ORDIN   nr.  916/27/07/2006 

 ORDIN   nr.1226/03/12/2012 

 

 GHID DE NURSING CU TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI CORESPUNZATOARE 

NEVOILOR FUNDAMENTALE  VOL .I      -Editura Viata Medicala romaneasca 2006, 

LUCRETIA TITIRCA 

 

 

TEMATICA PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA 

 
 PATUL PACIENTULUI 

 PREGATIREA SI SCHIMBAREA PATULUI 

 POZITIILE PACIENTULUI IN PAT 

 SCHIMBARILE DE POZITIE 

 MOBILIZAREA PACIENTULUI 

 TRANSPORTUL PACIENTULUI 

 IMBRACATUL SI DEZBRACATUL PACIENTULUI 

 TOALETA PACIENTULUI 

 ESCARELE 

 

 

 

 


