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FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
ASISTENT MEDICAL CREȘĂ 

 

                                                                                   Aprobată în Ședinața CA din 01..09.2022 

 

         În temeiul Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare şi al 

contractului individual de muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ____, se 

încheie astăzi ____/ 09 /2022 prezenta fişă a postului. 

 

         Numele şi prenumele  ................................... 

         Denumirea postului: asistent medical generalist cresă 

         Decizia de numire _______________________________________________________ 

         Numărul de ore sarcini de serviciu 40 ore săptămânal 

         Compartimentul: personal nedidactic 

 

         Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului                               ASISTENT MEDICAL                   

2. Nivelul postului                                        DE EXECUTIE 

3.   Scopul principal al postului: asigurarea controlului medical al copiilor şi supravegherea stării 

de sănătate a acestora 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului1 

1. Studii de specialitate:  ŞCOALA POSTLICEALĂ ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

2. Perfecţionări (specializări) ................................................……………………………………. 

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

4. Limbi străine2) (necesitate şi nivel3 de cunoaştere) …………………………………………… 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:   .............................................................................................                                 

6. Cerinţe specifice4: .........................................................................................................................  

                                                
1 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei 

publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare; 
2 dacă este cazul; 
3 se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” şi “vorbit” după cum urmează: „cunoştinţe de bază”, „nivel 

mediu”, „nivel avansat”; 
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7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) 

.................................................................................. 

 

Atribuţiile postului5: 

- Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în unitate. 

- La începutul şi la sfârşitul anului şcolar efectuează controlul periodic al copiilor şi 

interpretează datele privind dezvoltarea fizică a preşcolarilor şi le înscrie în fişele medicale 

ale acestora. 

- Acordă tuturor antepreşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul 

acestora la cea mai apropiată unitate sanitară. 

- Izolează copiii suspecţi de boală sau bolnavi şi informează directorul unităţii şi părinţii. 

- Supravegheză copiii izolaţi şi efectuează tratamentul indicat acestora. 

- Înregistreză şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimite la cabinetele 

medicale de specialitate, prin intermediul medicilor de familie, şi consemnează în fişele 

preşcolarilor rezultatele acestor examene. 

- Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de 

contacţi şi efectuează dezinfecţii. 

- Întocmeşte zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea 

acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, 

eliberat de medicul de familie. 

- Urmăreşte, împreună cu medicul de familie, evoluţia copilului din evidenţele speciale. 

- Completează datele de identitate anamnezice în fişa medicală a copilului, precum şi date 

privind starea sănătăţii copilului (temperatura, greutatea, înălţimea). 

- Se îngrijeşte de realizarea controalelor medicale periodice ale copiilor. 

- Face prezenţa copiilor la cresa şi anunţă bucătarul. 

- Ridică medicamentele şi le distribuie celor în nevoie. 

- Colaborează cu educatorul puericultor și îngrijitoarele copii la formarea deprinderilor de 

igienă individuală la preşcolari. 

- Efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate cu copiii, şi, unde este necesar, cu părinţii.  

- Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării 

acestora, şi ajută copiii, alături de educatoare, la servirea mesei. 

- Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) ale 

copiilor, şi ajută la supravegherea somnului. 

                                                                                                                                                            
4 de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; 
5 Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul 

funcţiei publice corespunzătoare postului.  



- Întocmeşte meniul, efectuând calculul caloriilor şi respectând principiile alimentare, 

împreună cu bucătarul şi directorul unităţii şcolare. 

- Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, 

semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.  

- Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienice în prepararea, păstrarea şi distribuirea 

alimentelor la copii. 

- Ţine evidenţa şi răspunde de examinările medicale periodice pe care personalul angajat are 

obligaţia de a le efectua, în conformitate cu normele în vigoare. 

- Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din creșă (săli de grupă, bloc alimentar, 

dormitor, spălătorie – călcătorie, grupuri sanitare, curte, etc.), aducând la cunoştinţă şefului 

ierarhic superior deficienţele constatate. 

- Controlează şi răspunde de starea de sănătate medicală a persoanelor care au tangenţă cu 

blocul alimentar. 

- Răspunde de aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de asigurarea condiţiilor pentru 

prevenirea accidentelor. 

- Efectuează educaţie sanitară cu părinţii, prin discuţii, la venirea şi plecarea din unitate. 

- Are un comportament etic cu colegele şi părinţii. 

- Respectă normele regulamentului de ordine interioară. 

- Programul de lucru este în două ture: de la ora 6,45 la 14,45 şi de la 9,45 la 17,45. 

 

Obiective de performanta: 

1. Realizarea atributiilor corespunzatoare functiei 

2. Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente 

3. Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate 

4. Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate 

5. Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor. 

Punctajul se va efectua conform procentelor, pe baza unei notari de la 1 la 5, unde 5 = 100% 

 

Criterii de evaluare: 

1.Asumarea responsabilitatilor  

2.Capacitatea de a rezolva problemele  

3. Capacitatea de a lucra in echipa 

4.Capacitatea de a comunica 

5. Conduita in timpul serviciului. 

                   Fiecare criteriu va fi asemenea notat de la 1 la 5, unde 1 este slab si 5 este foarte bine. 

 



 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului 

1. Denumire:    asistent medical                                                          

2. Gradul profesional6:   principal    

3. Vechimea în specialitate necesară) 5 ani 

 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

      a) Relaţii ierarhice: 

      - subordonat faţă de:  director, director adjunct,  contabil, coordonator cresa 

      - superior pentru: îngrijitor copii, educator puericultor, bucătar, îngrijitor clădire 

      b) Relaţii funcţionale: .....................................................………………………………………… 

      c) Relaţii de control: .......................................................…………………………………………. 

      d) Relaţii de reprezentare: ..................................................………………………………………. 

2. Sfera relaţională externă: 

      a) cu autorităţi şi instituţii publice: .....................................………………………………………                                     

      b) cu organizaţii internaţionale: .............................................……………………………………..                                                         

      c) cu persoane juridice private: ...................................................…………………………………….. 

3. Limite de competenţă7: 

 Potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare şi de ordine interioară 

    şi dispoziţiilor directorului școlii 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: prin decizia directorului 

 

 

 

DIRECTOR, Prof. Boghian Marcel Liviu 

        __________________________________________ 

                                              (semnătura, ştampila) 

  

                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă,   

                                                                                                    ...........................................                  

                                                                            ____________________________________ 

                                                                                                                                                                (semnătura)      

 

 

                                                
6 se stabileşte potrivit prevederilor legale; 
7 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
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