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Bibliografia 
pentru postul vacant de spălătoreasă 

 
 

1.  Ordinul M.S. nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de 

spălătorie pentru unitățile sanitare; 

2. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

3. Ordinul M.S.  nr. 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 

culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

4. Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 

procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi 

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 

acestuia;  

5. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 

     6.Fișa postului – material existent pe site-ul spitalului : www.spitalul-psihiatrie.ro 
 
 
 

Manager, 
Dr. Soare Roxana 
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                                                        Tematica 

pentru postul vacant de spălătoreasă 
 
 
 

-  Definiții; Sortarea lenjeriei; Cântărirea lenjeriei; Procesul de spălare; stoarcerea 
lenjeriei; Uscarea lenjeriei; Călcarea lenjeriei; Depozitarea și transportul lenjeriei; 
Responsabilități ale personalului încadrat în serviciul de spălătorie. 
 
- Curățarea și dezinfecția prin mijloace chimice a încăperilor din unitățile 
sanitare, a mobilierului și a obiectelor dib încăperi. 
 
- Circulația  lenjeriei; 
 
- Gestionarea deșeurilor în unitățile sanitare. 
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Aprobat,  
Manager,  
   

Am primit un exemplar 
_____________________________ 
 
 

FIȘA POSTULUI 
Prezenta constituie anexa la Contractul de munca nr . ............  

 

 
 
 

Denumirea instituţiei publice: SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA  
Compartimentul:  
Denumirea postului: SPĂLĂTOREASĂ  
Nivelul studiilor: GENERALE; MEDII 
Gradul profesional al ocupantului postului: ABSOLVENT   GENERALE 
Nivelul postului: DE EXECUTIE 
Punctajul postului (calculat conform anexei de la cap. V):    
Titular  

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea criteriului de evaluare 

1. Cunoştinte şi experienţă profesională 

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în 
fişa postului 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 
suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu 
incadradea în normative de consum 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 
7. Condiţii de muncă 
8. Capacitatea de a se perfecţiona şi a valorifica experienţa dobândită 
9. Capacitatea de analiză şi sinteză 

 

I. Elemente de identificare ale postului 
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Nr. 
crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota 

1. Cunoştinte şi experienţă profesională   

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în 
fişa postului   

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate   

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 
suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină   

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu 
incadradea în normative de consum   

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate   
7. Condiţii de muncă   
8. Capacitatea de a se perfecţiona şi a valorifica experienţa dobândită   
9. Capacitatea de analiză şi sinteză   

 
 
 

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

 Execută spălarea, uscarea și călcarea rufelor în bune condiții ; 
 Răspunde de starea igienico – sanitară a locului de muncă și a utilajelor folosite ; 
 Supraveghează permanent utilajele folosite în funcțiune ; 
 Se interzice funcționarea utilajelor din dotare cu defecțiuni ; 
 Anunță imediat orice defcțiune apărută electricianului sau instalatorului ; 
 Primește materialele necesare pentru spălat rufe și le utilizează potrivit normelor legale ; 
 Respectă traseul din spălătorie, primește rufele murdare din secții, le triază, dezinfectează, le spală, le 

stoarce, le usucă și le calcă pregătindu-le pentru a fi trimise către secții ; 
 Ține evidența rufelor primite pentru spălat și a celor date pe secții ; 
 Raspunde de inventarul spălătoriei. 
 Efectuează igienizarea spaţiilor în care se află persoana îngrijită (camera şi dependinţe): 
 ATRIBUŢII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMS NR.1226/ 2012 PRIVIND  

GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE MEDICALE: 
 aplică procedurilor stipulate de codul de procedură ; 
 asigură transportului deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură ; 
 aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de 

deşeuri, în vederea completării bazei de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 
 Respectă reglementările Ordinului MS 1761/2021 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea 

în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 
dezinfecție effectuate în cadrul acestora; 

 Respectă reglementările Ordinului MS. Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

 ATRIBUŢII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 46/ 2003 
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          - respectă prevederile referitoare la confidențialitatea și anonimatul pacientului  conform Legii nr. 46/ 
2003, a prevederilor specifice în acest sens  din Regulamentul de Organizare și Funcționare şi altor prevederi 
legale în vigoare; 
          - toate  informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 
         - informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul în care 
pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod  expres. 
        - respecta dreptul pacientului la tratament și îngrijiri medicale 

RESPONSABILITĂŢI GENERALE 
 respectă normele de protectia muncii , PSI si protectia mediului ; 
 respectă ROI  si ROF la nivel de unitate; 
 responsabilitate privind efectuarea, întreţinerea curăteniei şi  dezinfecţiei ; 
 responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare ; 
 responsabilitate în planificarea şi realizarea activitaţii proprii; 
 respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi 

celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;                                                                   
 este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protecţie sau a oricăror bunuri de 

inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri de ieşire 
eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta. 

RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul  de Management al Calităţii  
 indeplineste prevederile din documentele SMC; 
 identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 
 Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 
 Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea 

depusă. 
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE 

 Este autorizată să ia măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de care este reponsabil. 
 Nu este abilitată să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului. 

 Nume Prenume Semnatura Dată 
Medic șef secție    
Asist. Sef    
Angajat     
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