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CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI                                                                                    Anexa la Contractul 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA                                                             Individual de Munca 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI 

 

                    Persoanei care are in ingrijire, supraveghere si acorda ajutor permanent minorului (adultului ) 

 

 

 

 

POSTUL:                         ASISTENT PERSONAL   

LOCUL DE MUNCĂ:     Domiciliul persoanei cu handicap 

CERINTE:                       - persoana valida capabila sa ofere sprijin permanent asistatului 

                                          - avizul medical al starii de sanatate  

                                          - acordul  eliberat de D.G.A.S.P.C Bacau 

 

RELATII:      a) IERARHICE: 

- se subordoneaza Consiliului Local Bogdanesti 

                       b ) DE COLABORARE CU: 

           - medicul de familie, unitatile de invatamant, centrele de recuperare, autorităţile locale, rudele persoanei 

handicapate. 

 

ATRIBUTII,  SARCINI, RESPONSABILITATI: 

- asigura alimentatia corespunzatoare deficientei; 

- serveste masa respectand orele de masa, asigurand vesela si conditiile igienico-sanitare necesare; 

- alimenteaza direct sau sprijina bolnavii care au nevoie de ajutor urmarind educarea si formarea 

deprinderilor de autonomie; 

- asigura igiena corporala a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articolelor de imbracaminte, lenjeriei de 

pat si a cazarmamentului de intretinere a curateniei si a masurilor igienico-sanitare in spatiile de 

cazare; 

- participa activ la umanizarea  conditiilor de viata a persoanei ingrijite, implicandu-se in viata 

cotidiana; 

- asigura aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizand la timp semnele de boala sau 

acutizare si ia masurile ce se impun (transport spital, solicitare control medical de specialitate la 

domiciliu); 

- respecta si sprijina realizarea planurilor de recuperare indicate de specialisti, kinetoterapie, 

ergoterapie, terapie initiata de centrele de recuperare; 

- stimuleaza personalitatea persoanei pe care o are in ingrijire stabilind relatii afective cu aceasta; 

- trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, 

psihic sau moral de starea de incapacitate in care se afla aceasta; 

- are obligaţia să anunţe de îndată Compartimentul de Asistenţă Socială, orice modificare survenita 

in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav, de natura sa modifice acordarea 

drepturilor sau a accesibilitatilor prevazute in Legea 448/2006 cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

- executa si alte sarcini specifice profilului postului pe care il ocupa, dispuse de medici sau primarie 

ori impuse de starea persoanei handicapate, etc. 

  

 

         Prezenta fisa a postului  face parte integranta din contractul individual de munca nr._______________ din 

________________________. 

 

 

 

 

 

Am luat cunostinta:                                                                                                         Semnatura, 

Numele si prenumele persoanei 

care acorda ingrijire, supraveghere,     _____________________ 

si acorda ajutorul minorului (adultului) 

handicapat 


