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Perioada evaluată: _______________________________________ 
Data evaluării: __________________________________________ 
 

Numele voluntarului: _____________________________________ 
Titlul ocupatiei☻: ASISTENT MEDICAL GENERALIST/BALNEO-FIZIOTERAPIE 
Numele supervizorului: ___________________________________ 
Numele coordonatorului de voluntari: Director ingrijiri EMILIA DOAGA PRUNA  _____ 
 
☻: Definiţie COR 222101/325502  (conform Clasificării Ocupaţiilor din România - Ordinul MMPS 1832/06.07.2011 și INS 
nr. 856/11.07.2011)  
Descrierea ocupaţiei: Asistentii medicali generalisti ofera tratament, asistenta si servicii de ingrijire pentru persoanele care au 
nevoie de ingrijire medicala ca urmare a efectelor imbatranirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor 
riscuri asupra sanatatii. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea ingrijirii pacientilor, inclusiv 
supravegherea altor lucratori de ingrijire a sanatatii, lucrand in mod autonom sau in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea 
practica a masurilor preventive si curative.  
Asistentii in fizioterapie ofera tratamente fizice terapeutice pentru pacienti in situatiile in care deplasarea functionala este amenintata 
de leziuni, boala sau alte deficiente. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de catre 
fizioterapeuti sau alti specialisti din domeniul sanatatii. 
 

1. Obiectivele pozitiei (maxim 50 puncte): 
Nr.crt OBIECTIV SLAB SATISFACATOR SUPERIOR 

1. Capacitatea de identificare şi selecţionare a 
instrumentarului / materialelor / aparaturii / medicamentelor 
necesare aplicării tratamentelor în concordanţă cu tipul de 
afecţiune şi organul tratat 

1 2 3 4 5 

2. Modul de utilizare a tehnicilor specific în cadrul 
procedurilor de tratament în funcţie de tipul afectiunii si de 
recomandarile medicale 

1 2 3 4 5 

3. Modul de aplicare a tehnicilor standard de tratament pentru 
asigurarea securităţii maxime a pacientului  

1 2 3 4 5 

4. Capacitatea de apreciere a situaţiilor critice şi de evaluare 
corectă a stării de urgenţă a pacienţilor în funcţie de 
aspectul general, comportamentul bolnavilor şi aspectul 
produselor biologice exteriorizate 

1 2 3 4 5 

5. Modul în care este monitorizată starea de sănătate a 
pacienţilor 

1 2 3 4 5 

6. Capacitatea de identificare, evaluare şi înlăturare a 
posibilelor focare de infecţie pentru evitarea contaminării 
spaţiilor de lucru şi împiedicarea declanşării unor epidemii. 

1 2 3 4 5 

7. Eficienta in pregătirea pacienţilor pentru aplicarea 
tratamentului 

1 2 3 4 5 

8. Capacitatea de identificare si selectionare a deseurilor 
medicale, gestionarea circuitului deseurilor medicale.   

1 2 3 4 5 

9. Capacitatea de verificare a funcţionării aparatelor în raport 
cu parametrii specifici. 

1 2 3 4 5 

10. Capacitatea de programare a pacienţilor  în funcţie de 
durata tratamentului, asigurând un rulaj optim al acestora în 
sălile de tratamente, astfel încât să se asigure o utilizare 
eficientă a aparatelor si  ţinand seama de priorităţile 
identificate în raport cu caracteristicile pacienţilor 

1 2 3 4 5 

 
 



                                Formular de evaluare a activităţii voluntarului 
 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA                                            Page 2 of 4 

 
 
 
 

2. Relaţii interactive la locul de muncă (maxim 50 puncte): 
Nr.crt OBIECTIV NECESITA 

IMBUNATATIRE 
SATISFACA-

TOR 
EXCE-
LENT 

1. Capacitatea de exprimare corectă, concisă şi clară a 
problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de 
înţelegere dovedit de pacient   

1 2 3 4 5 

2. Gradul de sociabilitate şi tactul dovedit în relaţiile cu 
pacienţii 

1 2 3 4 5 

3. Capacitatea de persuasiune faţă de bolnavi pentru 
acceptarea şi respectarea recomandărilor igienico-dietetice 
si de tratament specific. 

1 2 3 4 5 

4. Capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul 
unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în 
spiritul rezolvării prompte a problemelor 

1 2 3 4 5 

5. Capacitatea de menţinere a relaţiilor cu colective diverse 
din cadrul unităţii sanitare şi din afara acesteia, pentru 
îndeplinirea operativă a sarcinilor de serviciu 

1 2 3 4 5 

6. Receptivitatea faţă de nou şi capacitatea de asimilare a 
noului în raport cu specificul activităţii şi diversitatea 
sarcinilor 

1 2 3 4 5 

7. Capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu 
ceilalţi membrii ai echipei 

1 2 3 4 5 

8. Capacitatea individuală de asumare şi rezolvare a unor 
sarcini într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu 
obiectivul general al echipei. 

1 2 3 4 5 

9. Capacitatea de reacţie în situaţii limită de stres, 
autocontrolul, echilibrul personal 

1 2 3 4 5 

10. Capacitatea de organizare a propriei activităţi în corelaţie cu 
programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul 
unităţii sanitare şi de adaptare la situaţiile neprevăzute ce 
pot interveni pe parcursul zilei. 

1 2 3 4 5 

 

TOTAL PUNCTAJ ACUMULAT:  Pct.1 + Pct.2 = _____________________________________________ 

3. Observaţiile supervizorului referitor la itemii anteriori: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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4. Observaţiile voluntarului referitor la itemii anteriori: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

5. Cel mai important succes în activitatea voluntarului din perioada evaluată: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

6. Domeniile în care voluntarul ar avea nevoie să îşi îmbunătăţească 
performanţa şi sugestii utile: 

DOMENII SUGESTII SUPERVIZOR 
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7. În general, cât este de dornic voluntarul să rămână în postul acesta? Ce 
schimbare în natura responsabilităţilor sale i-ar îmbunătăţi performanţa? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

8. Alte recomandări sau comentarii ale supervizorului: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Data următoarei evaluări: _________________________ 

Semnaturi: 
 
 
Supervizor :                                                                              Coordonatorul de voluntari :  
______________________________                                      Director ingrijiri  
                                                                                                  EMILIA DOAGA PRUNA   
 
 
 
Voluntar : 
______________________________ 
 

 
preluare partiala a materialului, disponibil pe http://www.provobis.ro/, autor Centrul National de Voluntariat Pro Vobis, după McCurley, 
Steve şi Rick Lynch. 2001. Essential Volunteer Management. Ediţia a doua. Londra: The Directory of Social Change 

http://www.provobis.ro/,

