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 Asistent medical farmacie 

 Descrierea ocupaţiei 

 Ocupatia  se referă la identificarea necesarului de medicamente, receptionarea si depozitarea  
 acestora precum si la distribuirea lor pentru fiecare sectie din spital. De asemenea, se referă  
 la prepararea şi conservarea soluţiilor farmaceutice necesare. 
 
 



 Asistent medical farmacie 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Activităţi de farmacie Distribuirea produselor farmaceutice 
 Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie 
 Prepararea produselor farmaceutice 

Administraţie Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale 
 Asigurarea stocului necesar farmaciei 
 Întocmirea documentaţiei de farmacie 
 Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului 
 Manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a  
 materialelor sanitare 

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi NPSI 
 Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 Dezvoltarea profesională 
 Efectuarea muncii în echipă 

Igienizare Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare 



 Distribuirea produselor farmaceutice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea necesarului de produse  1.1. Identificarea se face pe baza  condicilor de prescripţii. 
farmaceutice distribuit  
 1.2. Respectarea regulilor de scriere a condicilor de prescripţie medicale  
 este verificată cu atenţie pentru depistarea eventualelor erori. 
2. Pregătirea  pachetelor de distribuit 2.1. Pachetele sunt realizate în funcţie de tipul de condică. 
  
 2.2. Realizarea pachetelor se face pentru fiecare secţie în parte respectiv  
 pentru fiecare pacient în parte. 
  
 2.3. Fiecare tip de medicament destinat  unui  pacient / secţie are un   
 ambalaj corespunzător. 
  
 2.4. Fiecare ambalaj e însoţit de denumirea medicamentului ce-l conţine  
 pentru evitarea disfuncţionalităţilor. 
3. Verificarea pachetelor de distribuit 3.1. Verificarea pachetelor se face pentru respectarea concordanţei cu   
 cantităţile din condicile de prescripţii. 
  
 3.2. Verificarea se face cu atenţie pentru o preîntâmpinare a eventualelor 
  disfuncţionalităţi. 
4. Trimiterea produselor farmaceutice  4.1. Expedierea produselor farmaceutice către secţii respectă normele de  
în secţii timp stabilite prin reglementarile interne de organizare şi functionare. 
  
 4.2. Trimiterea produselor se face pentru fiecare secţie în parte prin  
 reprezentant al secţiei. 

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică pentru ocupaţia  de asistent farmacist. 
 Tipuri de ambalaje: cutii, pungi. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - reguli de scriere a condicilor de prescripţii 
 - reguli interne de organizare 
 - reguli de manipulare a produselor 
 - elemente de farmacologie 
 - norme de igienă 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - corectitudinea realizării pachetelor 
 - încadrarea în normele de timp  
 - respectarea datelor din condicile de prescripţii 
 - respectarea normelor de igienă. 



 Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea instrumentelor de cântărire 1.1. Alegerea instrumentelor de cântărire se face în funcţie de cantităţile  
 necesare din reţete. 
  
 1.2. Alegerea instrumentelor de cântărire se face în funcţie de natura  
 substanţelor de preparat. 
2. Cântărirea substanţelor, soluţiilor 2.1. Cântărirea respectă cantităţile prescrise în reţetă. 
  
 2.2. Cântărirea se face conform normelor de manipulare a substanţelor  
 utilizate. 
  
 2.3. Cântarirea se realizeaza  respectând normele   de igiena şi de  
 securitate specifice naturii substanţelor. 

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică pentru ocupaţia asistent farmacist. 
 Tipuri de echipamente - cântare de precizie, ustensile şi recipiente specifice. 
 Natura substanţelor: pulberi, lichide, volatile, toxice, nocive. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - elemente de farmacologie şi tehnică farmaceutică 
 - calcul aritmetic 
 - modul de manipulare a substanţelor, ustensilelor, aparaturii de cântărire 
  
 La evaluare se vor urmări: 
  
 - modul de realizare a cântăririi la precizia cerută în conformitate cu reţeta 
 - capacitatea de a alege instrumentele de cântărire corespunzătoare cantităţilor şi caracteristicilor  substanţelor şi  
 soluţiilor 
 - manipularea şi cântărirea substanţelor / soluţiilor respectând regulile de igienă şi securitate a  muncii. 



 Prepararea produselor farmaceutice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea cantităţii şi tipurilor de  1.1. Tipurile şi cantitatile de solutii sunt identificate în functie de  
soluţii. prescripţiile medicale. 
  
 1.2. Identificarea cantităţilor se face cu atenţie pentru o corectă prepare  
 a necesarului de soluţii. 
2. Asigurarea condiţiilor de preparare 2.1. Condiţiile de preparare sunt specifice tehnicilor de preparare. 
  
 2.2. Conditiile de preparare respecta normele de manipulare şi igiena a  
 substanţelor. 
  
 2.3. Condiţiile de preparare evită eventualele efecte produse de substanţe  
 nocive şi toxice. 
3. Prepararea soluţiilor 3.1. Prepararea soluţiilor se face conform tehnicilor specifice tipului de  
 soluţie. 
  
 3.2. Prepararea soluţiilor se face prin omogenizarea substanţelor. 
  
 3.3. Prepararea soluţiilor se face în condiţii de igienă. 
  
 3.4. La prepararea soluţiilor sunt luate măsuri de siguranţă pentru evitarea 
  efectelor produse de substanţele degajate de diferite combinaţii. 
  
 3.5. Soluţiile preparate sunt verificate prin mijloace specifice în vederea  
 îndeplinirii condiţiilor de administrare. 
4. Conservarea soluţiilor preparate 4.1.  Condiţiile de conservare se determină în funcţie de natura  
 substanţelor. 
  
 4.2. Conservarea soluţiilor respectă durata determinată. 
  
 4.3. Conservarea se realizează prin procedee specifice fiecărui tip de  
 produs. 
  



 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică pentru ocupaţia  de asistent farmacist. 
 Tipuri de instrumentar:  recipiente, instrumente, (mojare, spatule, recipiente sticlă, baloane, flacoane). 
 Procedee de conservare: la întuneric, la rece. 
 Tipuri de produse: soluţii galenice, soluţii perfuzabile. 
 Măsuri de siguranţă: lucrul în nişă, evitarea manevrelor violente în cazul pulberilor, folosirea de site acoperite şi  
 măşti. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - elemente de farmacologie şi tehnico-farmaceutice 
 - norme de protecţia muncii şi igienă 
 - noţiuni de calcul aritmetic 
 - noţiuni de manipulare a substanţelor, soluţiilor, aparaturii de preparare a produselor farmaceutice. 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - respectarea celor prescrise în reţete 
 - respectarea tehnicilor de preparare a produselor farmaceutice 
 - modul de realizare a condiţiilor, preparare şi conservare corespunzătoare tipului de produs farmaceutic. 



 Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Verificarea datelor înscrise în  1.1. Primirea condicilor se face în funcţie de planificările stabilite prin  
condicile de prescripţii medicale normele interne ale spitalului. 
  
 1.2. Verificarea condicilor se efectuează cu atenţie urmărind  
 corectitudinea completării. 
2.ţinerea evidenţei condicilor de  2.1. Evidenţa se face în funcţie de fiecare tip de condică. 
prescripţii medicale  
 2.2 Evidenţa condicilor de prescripţii medicale se face zilnic. 
3. Distribuirea condicilor de prescripţii  3.1. Repartizarea condicilor se face pe compartimente de lucru şi  
medicale individual 
  
 3.2 Condicile de prescripţii medicale sunt distribuite persoanelor  

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică la ocupaţia asistent farmacist. 
 Forma de comunicare: verbală. 
 Persoane autorizate: asistenta de salon, personal serviciu contabilitate 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - reguli de scriere a condicilor de prescripţii 
 - reguli interne de organizare şi administraţie farmaceutică 
 - elemente de farmacologie şi tehnici de farmacie 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - corectitudinea verificării condicilor 
 - respectarea regulilor interne de organizare şi administraţie farmaceutică 
 - evidenţa corectă a înregistrării condicilor 
 - modul de distribuire a condicilor 



 Asigurarea stocului necesar farmaciei 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea necesarului de  1.1.Necesarul se stabileşte în functie de cerintele din spital 
medicamente pentru aprovizionare  
 1.2. Trimiterea notei de comandă se face respectând cerinţele  
 furnizorului 
  
 1.3. Necesarul de medicamente comandat ţine cont de fondul bugetar  
 atribuit 
  
2. Recepţionarea produselor  2.1.Primirea medicamentelor se realizează în funcţie de notele de  
farmaceutice comandă onorate de furnizori 
 2.2. Verificarea documentaţiei se efectuează cu atenţie înainte de  
 semnarea de primire  
 2.3.  Comanda recepţionată este verificată din punct de vedere cantitativ  
 şi calitativ pentru stabilirea concordantei cu necesarul comandat. 

 Gama de variabile 
  
  Unitatea se aplică la ocupaţii din domeniul sanitar-medical şi în special la farmacie. 
 Verificarea din punct de vedere calitativ ţine cont de produsele farmaceutice echivalente şi de termenele de  

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - tipuri de registre de primire a medicamentelor 
 - modalităţi de întocmire a documentelor 
 - întocmirea documentelor de expediţie (comenzi) 
 - noţiuni de farmacologie 
  
  La evaluare se vor urmări: 
 - utilizarea competentă a mijloacelor de comunicare pentru aprovizionarea cu medicamente 
 - stabilirea necesarului de produse farmaceutice în corelaţie cu cerinţele şi fondul bugetar alocat 
 - corectitudinea verificării produselor farmaceutice recepţionate din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 



 Întocmirea documentaţiei de farmacie 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Culegerea informaţiilor 1.1. Culegerea informaţiilor se face în conformitate cu activităţile de  
 documentaţie realizate. 
  
 1.2. Primirea informaţiilor răspunde formularelor tipizate specifice  
 domeniului farmaceutic. 
2. Completarea documentaţiei 2.1. Documentatia se întocmeşte conform formularelor tipizate din  
 farmacie. 
  
 2.2. Întocmirea documentatiei se realizeaza cu atentie şi promptitudine,  
 zilnic. 
  
 2.3. Completarea documentelor se face în raport cu destinaţia acestora. 
3. Verificarea documentaţiei 3.1. Verificarea se realizează cu atenţie pentru fiecare document  
 întocmit. 
  

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se referă la ocupaţia asistent farmacist. 
 Forma de completare a documentaţiei este scrisă. 
 Tipuri de documente de farmacie: notă de comandă, centralizatoare zilnice, fişe de gestiune şi fişe de inventar. 
 Destinaţia documentelor: furnizori, farmacist-diriginte, serviciul contabilitate, centrul de calcul 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - tipuri de documente de evidenţă din farmacie 
 - farmacologie 
 - calcul aritmetic 
 La evaluare se vor urmări: 
 - verificarea datelor din documentele de farmacie conform naturii activităţii 
 - capacitatea de sintetizare şi redactare a documentelor 
 - corectitudinea, claritatea şi concizia completării documentelor în funcţie de destinaţia lor. 



 Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea datelor necesare întocmirii 1.1. Întocmirea documentelor de gestiune se face în funcţie de datele  
 documentelor de gestiune referitoare la produsele existente în farmacie. 
  
 1.2. Sistemul de operare folosit se alege în funcţie de cerinţele specifice  
 locului de muncă. 
2. Introducerea datelor 2.1. Informatiile se structureaza concis şi ordonat într-un sistem de fişiere 
  şi directoare astfel încât sa permita o accesare rapida a acestora. 
  
 2.2. Datele se introduc în functie de fişierele deja create. 
  
 2.3. Fişierele sunt create pe tipuri de produse din farmacie. 
  
 2.4. Fişierele sunt create într-un mod cât mai accesibil, pentru a permite  
 folosirea lor cât mai rapida şi mai sigura. 
3. Listarea documentelor 3.1. Listarea documentelor se face în funcţie de cerinţele specifice. 
  
 3.2. Listarea se face după tehnoredactare într-un format specific tipului  
 de document. 

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se referă la operare primară pe P.C. în cadrul farmaciei. 
 Tipuri de echipamente: PC, imprimantă. 
 Tipuri de documente: centralizatoare, fişe de gestiune, liste de inventar. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - tipuri de echipament: PC, imprimantă 
 - operare PC 
 - configurarea sistemelor de calcul în funcţie de aplicaţiile utilizate 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - modul de aplicare corectă a sistemului de operare 
 - capacitatea de accesare şi utilizare a informaţiei 
 - modul de gestionare a informaţiei 
 - modul de structurare a informaţiei pe problemă 



 Manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Manipularea produselor  1.1. Manipularea se realizează în funcţie de tipul produselor farmaceutice  
farmaceutice şi materialelor sanitare şi de materialele sanitare primite. 
  
 1.2. Manipularea se face respectând normele de igienă impuse de fiecare  
 produs şi material în parte. 
  
 1.3. Manipularea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare se  
 realizează astfel încât să se evite deteriorarea acestora. 
2. Depozitarea produselor farmaceutice 2.1. Aranjarea medicamentelor se realizează pe grupe de produse în  
 şi a materialelor sanitare ordine alfabetica şi dupa seria de fabricatie. 
  
 2.2. Aranjarea medicamentelor şi materialelor sanitare respecta conditiile 
  de depozitare din farmacie pentru asigurarea unui acces rapid la ele. 
  
 2.3. Depozitarea medicamentelor se face în funcţie de natura acestora  
 respectându-se instrucţiunile furnizorului. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică la farmaciile din spitale. 
 Produse farmaceutice: sub formă de tablete, pulberi, fiole, soluţii 
 Materiale sanitare: feşe, vată, seringi de unică folosinţă. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - elemente de farmacologie şi igienă 
 - calculul aritmetic 
 - tipuri şi mijloace de depozitare 
 - reguli de manipulare şi depozitare a produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - aplicarea cunoştinţelor de farmacologie la aranjarea şi depozitarea medicamentelor 
 - modul de depozitare a medicamentelor şi produselor sanitare în funcţie de natura lor 
 - capacitate de a aranja medicamentele şi materialele sanitare. 



 Aplicarea NPM şi NPSI 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplicarea NPM 1.1. Legislatia şi normele de protectia muncii sunt însuşite în  
 conformitate cu specificul muncii 
  
 1.2. Defecţiunile ivite la instalaţia electrică, aparate electrice se anunţă cu 
  promptitudine electricianului de serviciu 
  
 1.3. Aparatura de farmacie este verificată zilnic înainte de începerea  
 lucrului şi este deconectata de la sursa de curent la încheierea activitatii 
 zilnice 
  
 1.4. Însuşirea clara şi corecta a procedurilor de protectia muncii este  
 realizată prin participare la instructajul periodic 
  
 1.5. Masurile de prim ajutor sunt însuşite cu corectitudine prin instructaje, 
  în scopul acţionării cu competenţă în caz de accident 
2.Aplicarea NPSI 2.1.Lucrul este efectuat în condiţii de securitate pentru conformitate cu  
 NPSI 
  
 2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin instructaje periodice 
  
 2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt localizate şi utilizate cu  
 rapiditate şi competenta. 
3. Raportarea pericolelor care apar la  3.1. Pericolele sunt identificate cu promptitudine şi sunt raportate  
locul de muncă persoanelor abilitate, conform procedurii specifice locului de muncă 
  
 3.2. Starea echipamentelor de stingere a incendiilor este verificata şi  
 raportată persoanelor abilitate, conform procedurilor specifice locului de  
 muncă. 
4. Respectarea procedurilor de urgenţă  4.1. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea promptă a  
şi evacuare personalului din serviciile abilitate 
  
 4.2. Masurile de urgenta şi de evacuare sunt aplicate corect, rapid şi lucid,  
 respectând procedurile specifice locului de muncă 
  
 4.3. Primul ajutor este acordat rapid în conformitate cu tipul accidentului 



 Gama de variabile 
  
  
  Unitatea se aplică la ocupaţii din domeniul sanitar 
 Echipamentul de protecţie este specific locului de muncă   
 Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi hidrataţi sau extinctoare. 
 Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - NPM şi PSI generale 
 - NPM şi PSI specifice locului de muncă 
 - caracteristicile toxice, inflamabile ale materialelor utilizate 
 - sistemele de avertizare, de amplasare a hidranţilor şi a punctelor PSI 
 - măsuri de acordare a primului ajutor 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - însuşirea şi aplicarea NPM şi PSI 
 - corectitudinea aplicării primului ajutor 
 - capacitatea de decizie şi reacţie în situaţii de urgenţă. 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Participarea la discuţii pe teme  1.1Comunicarea la locul de muncă este realizată în colective de  
profesionale specialitate 
  
 1.2. Comunicarea este realizată în scris sau verbal, la predarea turei sau  
 ori de câte ori este nevoie 
  
 1.3. Schimbul de informaţii în cadrul colectivelor de specialitate se  
 efectueaza într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis 
  
 1.4. Comunicarea se realizează într-o manieră politicoasă, directă, cu  
2. Menţinerea dialogului cu personal  2.1. Menţinerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unităţii  
divers din cadrul unităţii sanitare şi cu  sanitare este realizată pentru rezolvarea problemelor conexe actului  
exteriorul acesteia medical 
  
 2.2. Schimbul de informaţii cu personal divers din cadrul unităţii sau cu  
 personal extraspitalicesc se realizează în scris sau verbal, ori de câte ori  

 Gama de variabile 
  
  
  Colectivele specializate pot fi formate din asistente, farmacişti, specialişti, personal sanitar. 
 Alte categorii de personal intraspitalicesc: angajaţii serviciului administrativ, de igienă, securitate, aprovizionare  
 etc. 
 Personal extraspitalicesc: personal din alte unităţi sanitare, personalul diverselor instituţii administrative etc. 
 Probleme conexe actului medical: repararea instalaţiilor sanitare, de apă şi curent, aprovizionarea cu materiale şi  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: medicină generală, farmacologie, elemente de statistică şi contabilitate, organizarea şi funcţionarea  
 altor servicii din cadrul spitalului, componenţa colectivelor de specialitate cu care se colaborează. 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în  
 spiritul rezolvării prompte a problemelor 
 - capacitatea de menţinere a relaţiilor cu colective diverse din cadrul unităţii sanitare şi din afara acesteia, pentru  
 îndeplinirea operativă a sarcinilor de serviciu. 



 Dezvoltarea profesională 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea necesarului de  1.1. Necesarul de autoinstruire se stabileşte pe baza autoevaluarii 
autoinstruire  
 1.2. Necesarul de autoinstruire este identificat în funcţie de cerinţele  
 locului de muncă 
2. Identificarea surselor de informare 2.1.Sursele de informare sunt identificate în raport cu necesarul şi  
 problematica de autoinstruire 
  
 2.2. Sursele de informare identificate permit accesul la date, informaţii,  
 cunoştinte noi în domeniul de interes 
3. Autoinstruirea 3.1. Selectarea publicaţiilor de specialitate care prezintă interes se face cu 
  discernământ 
  
 3.2. Materialele de specialitate sunt consultate zilnic sau ori de câte ori  
 este necesar 
  
 3.3. Timpul alocat pentru studiu este  stabilită cu atenţie, pentru a fi  
 suficient pentru însuşirea noilor cunoştinte 
  
 3.4. Aplicarea cunoştintelor  dobândite în activitatea curenta se face în  
 scopul optimizării acesteia 

 Gama de variabile 
  
  
  Unitatea se referă la ocupaţii din domeniul sanitar. 
 Modalităţi de perfecţionare: studiu individual, cursuri de pregătire   
 Surse de informare: 
 - publicaţii şi tratate de specialitate 
 - materiale redactate de instituţii atestate oficial 
 - normative în vigoare 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: medicină generală, modul de organizare a activităţii în secţie, farmacologie, evidenţă contabilă  
 farmaceutică, tehnică farmaceutică, operare PC 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - capacitatea de autoevaluare obiectivă a punctelor slabe ce necesită un plus de cunoştinţe 
 - spiritul critic şi autocritic 
 - identificarea celor mai adecvate surse de informare pentru domeniul de interes 
 - reflectarea activităţii de autoinstruire în activitatea curentă 
 - receptivitatea faţă de nou şi capacitatea de asimilarea noului în raport cu specificul activităţii şi diversitatea  
 sarcinilor prevăzute în fişa postului 



 Efectuarea muncii în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea rolurilor specifice  1.1. Rolurile sunt identificate în conformitate cu informaţiile despre  
muncii în echipă tratamente 
  
 1.2. Atributiile sunt preluate în functie de indicatiile şefului direct 
  
 1.3. Sugestiile sunt furnizate cu  claritate şi cu promptitudine pentru a  
 contribui la încadrarea activitatii în norma de consum şi de timp 
2. Efectuarea muncii în echipă cu  2.1.Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea  
ceilalţi membrii ai acesteia desfaşurata 
  
 2.2. Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat şi acceptat de toti  
 membrii echipei 
  
 2.3. Munca în echipa este efectuata cu sprijinirea şi respectarea  
 drepturilor celorlalţi colegi 
  
 2.4. Acordarea de asistenţă  atunci când este cerută este realizată prompt  
 şi argumentat. 

 Gama de variabile 
  
  
  Limbaj: accesibil, specializat 
 Forma de comunicare: orală, indicaţii scrise 
 Componenţa echipei: asistente, farmacişti, alt personal medical, personal auxiliar. 
 Tipuri de activităţi : distribuirea produselor farmaceutice, aprovizionarea cu produse farmaceutice, asigurarea  
 condiţiilor igienico-sanitare etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 - schema organizaţională şi raporturile ierarhice şi funcţionale 
 - normele de timp 
  
 La evaluare se va urmări: 
 - capacitatea de a colabora cu ceilalţi membrii ai echipei 
 - respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale în relaţiile de muncă 



 Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Urmărirea realizării igienizării  1.1.Igienizarea se face în conformitate cu cerinţele din secţie 
generale şi a curăţeniei în spaţiile de   
lucru 1.2. Secţia igienizată permite efectuarea activităţilor în condiţii optime 
  
 1.3. Asigurarea microclimatului se realizează  printr-o preocupare  
 permanentă 
  
 1.4. Factorii de ambianţă fizică a locului de muncă asigură un efect  
 reconfortant 
2.Verificarea îndeplinirii condiţiilor  2.1.Personalul de îngrijire foloseşte echipamentul adecvat conditiilor de  
privind igiena individuală şi starea de  lucru 
sănătate a personalului de îngrijire  
 2.2. Starea de sănătate a personalului de îngrijire permite realizarea  
 activităţilor din secţie 

 Gama de variabile 
  
  
  Unitatea se referă la ocupaţii din domeniul medico-sanitar. 
 Tipuri de materiale: aspiratoare, cârpe etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: igienă generală şi igienă specifică secţiilor din spital 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 - aplicarea cunoştinţelor de igienă 
 - aprecierea corectă a necesarului de igienizare 
 - responsabilitatea în verificarea condiţiilor de igienă şi sănătate a personalului de îngrijire. 
 


