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FIŞA POSTULUI 
Infirmieră în cadrul Creşei 

 

 
 

I. Identificarea postului 

1. Numele şi prenumele titularului: .......................................... 

2. Denumirea postului: INFIRMIER,  personal pentru îngrijirea sănătăţii conform S.M.O.; 

3. Departamentul / locaţia: CREŞA HÂRŞOVA 

4. Nivelul postului: de execuţie 

      a)   conducere/ coordonare: 

b) execuţie:  

5. Relaţiile: 

a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat faţă de: Primar, director 

ex.DPAS; activitate supervizată de asistentul medical; 

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu personalul instituţiei, în mod special cu asistenta 

medicală; 

c) Reprezentare (colaborare, consultanţă): - 

II. Specificaţiile postului 

1. Nivelul de studii: studii medii; 

2. Calificările/ specializările necesare:  

3. Competenţele postului:  

 Cunoaşte metodele şi tehnicile de intervenţie specifice şi legislaţia în domeniul protecţiei  

copilului; 

 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; 

 Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres; 

 Perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală; 

 Motivaţie puternică pentru munca cu copiii; 

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) - 

III. Descrierea postului 



1. Scopul general al postului: 

 Asigurarea îngrijirii sănătăţii şi igieniei copiilor prin aplicarea corectă a procedurilor de 

îngrijire. 

2. Obiectivele postului: 

 Asigurarea pregătirii copiilor cu nevoi speciale în vederea examinării sau administrării 

tratamentului medical;  

 Alimentarea copiilor/tinerilor cu nevoi speciale imobilizaţi; 

 Transportul copiilor/tinerilor cu nevoi speciale nedeplasabili;  

3. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului: 

 Efectuează toaleta copiilor/tinerilor  (baie, imbrăcat), cântărire, şi ajută  la formarea bunelor 

deprinderi; 

 Schimbă lenjeria de corp şi pat, poziţia copilului/tânărului  şi asigură condiţiile 

corespunzătoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale copiilor/tinerilor din centru; 

 Supraveghează în permanenţă curăţenia copiilor/tinerilor schimbându-i ori de câte ori este 

nevoie; 

 Întreţine şi pregăteşte paturile, dormitoarele şi sala de mese pentru copii/tineri; 

 Ajută  la culcarea copiilor în timpul zilei (în perioadele de somn) şi observă copiii în timpul 

somnului; 

 Ajută la pregătirea copiilor pentru plimbare, îi insoţeşte şi participă la organizarea jocurilor 

şi activităţilor educative; 

 Ajută la alimentarea copiilor/tinerilor, respectând toate prevederile igienico-sanitare sub 

control strict al educatorului specializat şi al asistentului medical; 

 Predă lenjeria murdară, primeşte pe cea curată şi răspunde de inventarul ce i-a fost 

încredinţat; 

 În timpul cât se ocupă de copii, însoţeşte fiecare acţiune de cuvinte calde sau de explicaţii 

corespunzătoare pentru stimularea vorbirii şi crearea unui tonus psihic pozitiv; 

 Nu are voie să administreze medicamente copiilor  de la modulele la care a fost repartizat 

sau din infirmerie, fără acordul medicului/asistentului medical ; 

 Transportă copiii/tinerii  greu deplasabili la/de la  sala de mese şi în/de la  sălile de clasă ; 

 Merge în sălile de clasă unde învaţă copiii/tinerii greu deplasabili, în fiecare pauză şi îi ajută 

in efectuarea toaletei pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ; 

 Sub îndrumarea organelor sanitare va efectua combaterea paraziţilor ; 

 Predă la spălătorie cazarmamentul, echipamentul şi lenjeria copiilor  pe bază de proces 

verbal de predare primire cu spălătoreasa şi îl preia întocmind aceleaşi forme; 

 Participă la cursuri de igienă; 



 Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului ; 

 Acţionează în conformitate cu  S.M.O. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii centrului de plasament orice disfuncţii  întâlnite care pot 

aduce prejudicii sănătăţii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din instituţie; 

 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în 

limita competenţelor profesionale pe care le are. 

4. Descrierea responsabilităţilor postului: 

a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea : 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei; 

 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate colegilor în legătură cu 

copilul/tânărul cu nevoi sociale sau speciale; 

 Sesizează asistentul medical  ori de câte ori apar probleme care depăşesc competenţa 

personală de rezolvare; 

b) Faţă de echipamentul din dotare : 

 Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul său de activitate şi nu are voie să 

înstrăineze materiale şi obiecte de inventar;  

 Utilizează şi păstrează în bune condiţii compartimentele şi instrumentarul din dotare;  

c) Privind securitatea şi sănătatea muncii: 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările 

angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 

d) Privind regulamentele / procedurile de lucru: 

 Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

instituţiei, MOF, NIF, PI, Codul etic şi procedurile de lucru specifice; 

 Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

 Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice; 

5. Condiţiile de lucru ale postului : 

a) Programul de lucru: 8h/zi, în ture, 40 de ore pe săptămână; 

b) Condiţiile materiale  (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, după caz) – 

halat, echipament de protecţie conform normelor sanitare; 

6. Indicatori de performanţă (SMO): 



 Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor; 

 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente; 

7. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual 

 

 

 

 

 

 
 

 

Director DPAS,                                                                                                     Titular, 

Bulgaru Aurelia                                                                   Am primit un exemplar din prezenta fișă de post 

 

 
Data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


