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Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piață muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces și participare la formare profesională continuă”

Titlul proiectului: –„Atelierul de meserii - Cooperare transnațională, servicii de consiliere în carieră, cali�care și recali�care pentru angajații din regiunile de dezvoltare 

Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, București și Ilfov” Contract nr: POSDRU/164/2.3/S/134056

A2. Organizarea si implementarea campaniilor de informare si promovare in 7 Regiuni de Dezvoltare

FISA DE PREZENTARE A OCUPATIEI SI A PROGRAMULUI DE FORMARE

Cod C.O.R. 513204 /532103/ Cod N.C.: 5132.2.1

In#rmieră



In�rmiera este persoana cali�cata care contribuie, în spe-

cial, la asigurarea nevoilor fundamentale ale persoanei 

ingrijite, şi anume confortul �zic al pacientului şi nevoile �zio-

logice ale acestuia. 

In�rmiera vine în întâmpinarea nevoilor de bazã ale pacienţilor, asig-

urã însoţirea şi transportul pacientului, precum şi mobilizarea aces-

tuia în vederea prevenirii escarelor.

Pregãtirea in�rmierei este deosebit de importantã, dacã se ţine cont de 

faptul cã, în orice moment, îngrijirile acordate de in�rmierã pot pune în 

pericol siguranţa pacientului sau pot asigura confortul si pot creste cali-

tatea vietii persoanelor ingrijite.

Pacientii in�rmierei pot � copii, adulti sau persoane varsnice, cu sau fara 

handicap, in situatie de afectare acuta sau cronica sau care au nevoie de 

interventii de prevenire a alterarii starii de sanatate. 

Deţinerea unui certi�cat de absolvire a cursului de cali�care este o condiţie 

importanta în angajarea in�rmierelor în unitãţile sanitare publice din sec-

torul sanitar.

De�nitia Ocupatiei

Cursul este organizat in:

  activitati teoretice – 240 ore 

  activitati practice – 480 ore

Durata cursului de cali�care, nivel II : 720 de ore



O persoană care doreste să obtină cali�carea trebuie sa 

dovedească că a dobândit următoarele competenţe in 

cadrul cursului:

  Plani�carea propriei activităţi 

  Perfecţionarea continuă 

  Lucrul în echipa multidisciplinară 

  Comunicarea interactivă 

  Respectarea drepturilor persoanei îngrijite 

  Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite 

  Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite 

  Igienizarea spaţiului în care se a�ă persoana îngrijită 

  Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite 

  Transportarea rufăriei 

  Transportul persoanelor îngrijite 

Aceste competente se vor � subiecte parcurse de-a lungul a 7 

Module care vor urmari dobandirea de catre cursanti a cunostinte-

lor teoretice, a abilitatilor practice si a atitudinilor adecvate 

muncii de In�rmiera. 

Arii de competenta in conformitate cu standardul ocupational 



Pentru a avea acces la cursul de cali�care, cursantii vor 

trebui sa �e minim absolvent al invatamantului obliga-

toriu

Conditii de acces la acest curs de cali!care:

In�rmiera îşi exercitã activitatea în mediul spitalicesc sau extraspital-

icesc, în sectorul medical, medico-social sau social si participa la îngrijir-

ile de sãnãtate preventive, curative sau paliative – atat in mediul institu-

tional, cat si la domiciliul pacientului. 

Sectoare de activitate: 

 A. Servicii sanitare (spitale, clinici private sau publice)

Atributii: asigurarea igienei personale şi a igienei spaţiului de viaţã al per-

soanei îngrijite; asigurarea hidratãrii şi a alimentaţiei corespunzãtoare a per-

soanei îngrijite; stimularea participãrii persoanei îngrijite la activitãţile zilnice; 

transportul şi însoţirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile 

şi con�denţialitatea privind evoluţia stãrii de sãnãtate a persoanei îngrijite.

 

 B. Servicii medico-sociale (camine, institutii de ocrotire pentru persoane 

varstnice, servicii de recuperare, crese, centre de zi, publice sau private, etc)

Atributii: asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat îngrijirii com-

plexe din punct de vedere �zic, psihic; asigurarea suportului pentru per-

soanele îngrijite astfel incat acestea sã îşi îndeplineascã activitãţile vieţii 

cotidiene; efectuarea de îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continui-

tatea vieţii; contributie la îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la redobândi-

rea autonomiei, în mãsura în care este posibil

  

 C. Servicii sociale(ingrijire persoane varstnice la domiciliu acestora)

Atributii: asigurarea unui mediu de viaţã şi climat adecvat îngrijirii 

complexe din punct de vedere �zic, psihic, afectiv; asigurarea supor-

tului pentru persoanele îngrijite astfel incat acestea sã îşi îndeplin-

eascã activitãţile vieţii cotidiene ; efectueazã îngrijiri legate de 

funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii; contribuie la 

îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate şi la redobândirea auton-

omiei, în mãsura în care este posibil.

Unde isi desfasoara activitatea Lucratorul social  si care sunt posi-

bilele roluri ale acestuia la locul de munca?



Cursul se va �naliza cu examen de evaluare a competentelor cu Comisie 

ANC , tipul certi�catului obtinut �ind:  “CALIFICARE, NIVEL II”  

Evaluare si certi�care


