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FIŞA POSTULUI 

Îngrijitor domiciliu 

 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: îngrijitor la domiciliu 

2. Nivelul postului: funcţie contractuală de execuție 

3. Scopul principal al postului 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate: studii medii sau generale 

2. Perfecţionări (specializări): cursuri operare calculator 

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu de operare 

pentru MS Office, Internet. 

4. Limbi străine: (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză – nivel mediu  

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenţă la stres, flexibilitate în gândire, capacitate de 

comunicare şi de lucru în echipă, iniţiativă în muncă, echilibru emoţional, asumarea 

responsabilităţilor, păstrarea confidenţialităţii şi discreţie în relaţiile cu cetăţenii, integritate 

morală, loialitate, disciplină, prestanţă, spirit organizatoric, spirit de observaţie, capacitatea de 

concentrare şi lucru în condiţii deosebite. 

6. Cerinţe specifice: disponibilitate program prelungit în diferite situaţii. 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este 

cazul. 

 

Atribuţiile postului: 

1. respectă în totalitate prevederile în vigoare din R.I., R.O.F., Manualul de proceduri, conform 

standardelor specifice minime de calitate și a Codului de etică al Direcției de Asistență Socială 

Mizil, precum și a Codului de etică propriu serviciului social de îngrijire la domiciliu; 

2. asigură beneficiarilor repartizați ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice – igienă 

corporală, îmbrăcăre și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, 

deplasarea în interior, comunicare, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire; 

3. asigură beneficiarilor repartizați ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: 

prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în 

mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și 

gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber conform Planului individualizat de 

asistență și îngrijire; 
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4. comunică periodic cu familia beneficiarului; 

5. comunică permanent cu beneficiarului, antrenându-l în activități de natură să îi păstreze tonusul 

psihic; 

6. completează fișa de prezență la domiciliul beneficiarului, pe care o transmite lunar 

responsabilului de caz; 

7. completează fișa de activități efectuate la domiciliul beneficiarului, pe care o trasnmite lunar 

responsabilului de caz; 

8. sesizează șefului serviciului social toate incidentele, persoanle sau sesizate de beneficiari, 

apărute în timpul activității derulate în relație cu beneficiarul sau familia acestuia, inclusive 

cazurile de abuz sau neglijență; 

9. informează beneficiarul despre orice modificare intervenită în derularea activității de îngrijire; 

10. folosește materialele sanitare și echipamentele primite pentru activitatea desfășurată în folosul 

beneficiarilor; 

11. informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare intervenită în evoluția socio-

medicală a beneficiarilor în vederea reevaluării serviciilor acordate sau a serviciilor de urgență, 

după caz; 

12. păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal și a informațiilor la care are acces în 

exercitarea atribuțiilor; 

13. are obligaţia de a se perfecţiona profesional în domeniul său de activitate; 

14. are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le gestionează; 

15. respectă normele generale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi protecţiei împotriva 

incendiilor, precum şi instrucţiunile proprii din cadrul DAS, astfel: 

• îsi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care 

pot fi afectate de acţiunile şi omisiunile sale în procesul de muncă; 

• utilizează corect aparatura, echipamentele de transport şi alte mijloace de protecţie; 

• nu va proceda la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, în special a aparaturii, a instalaţiilor 

tehnice şi clădirilor, şi va utiliza corect aceste dispozitive; 

• va comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea şi 

securitatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

• va aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

• va coopera cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru 

a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

• va coopera, atât cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure 

şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

• îşi va însuşi şi va respecta prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare ale acestora; 

• va da relaţiile solicitate de inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

• va participa la controlul anual obligatoriu privind medicina muncii; 



16. îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de Directorul Executiv, Secretar, Primar; 

17. are obligaţia de a motiva în scris refuzul îndeplinirii sarcinilor date de şefii ierarhici; 

 

 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire: îngrijitor domiciliu 

2. Clasa: III 

3. Gradul profesional:  

4. Vechimea în specialitate necesară:  

 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de: șef UID, Director Executiv, Secretar, Primar 

- superior pentru: nu este cazul 

b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele serviciului şi ale Primăriei oraşului Mizil şi alte 

instituţii aflate în subordinea Consiliului Local Mizil; 

c) Relaţii de control: Nu este cazul 

d) Relaţii de reprezentare: Nu este cazul. 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: DA – relaţii de colaborare 

b) cu organizaţii internaţionale: Nu este cazul 

c) cu persoane juridice private: DA – relaţii de colaborare 

3. Limite de competenţă: limite legale şi cu aprobarea şefilor ierarhici 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: nu este cazul 

 

Întocmit de: 

1. Numele şi prenumele: ________________________________ 

2. Funcţia publică de conducere: șef UID 

3. Semnătura_______________ 

4. Data întocmirii:____________ 

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele: ____________________ 

2. Semnătura______________ 

3. Data: _____________ 

 
 


