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BIOINGINER MEDICAL Î
Prezenta constituie anexa la Contractul de munca nr. 

1. Numele si prenumele titularului:  
2. Denumirea postului: Bioinginer Medical 
3.Grad profesional: debutant 
4. Pozitia in COR / Cod: 226904 
5. Departament: Serviciul De  Evaluare Si Statistica Medicala
6. Nivelul postului:executie 
I. Descrierea postului: 
   Criterii de evaluare: 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 Studii : diplomă de licență  

2. Dificultatea operațiunilor specifice postului:

 Complexitatea postului în sensul cunoa
în vigoare; 

 Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerin

 Principialitate și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul
3. Sfera de relații: 

                 a.Ierarhice: 
              Se subordoneaza: - 
                           Are în subordine:  
                 b.  Colaborare:  

       -cu toate serviciile, birourile 
serviciile, etc.din cadrul unității 

   II. Standardul de performanța 
a. Cantitatea 

îndeplinește toate activitațile ce decurg din Fișa Postului;
b. Calitatea 

 Îndeplinește cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului;

 Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;

 Respectă cu stricte
c.  Costuri: 

 Utilizează eficient aparatura din dotare 

 Utilizează rațional materialele pe care le utilizează în activita
d. Timp: 

 Ocuparea timpului eficient, organizarea activita

 Timp efectiv de munca: 
e. Utilizarea resurselor: 

 Capacitatea de a utiliza la maxim resursele puse la dispoz
informații ,etc);

f. Modul de utilizare a resurselor:

 Se integrează 

 Pune la dispozi
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DR.

FISA  POSTULUI  
ÎN SERVICIUL DE  STATISTICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ

Prezenta constituie anexa la Contractul de munca nr.                     
  

Bioinginer Medical   

Serviciul De  Evaluare Si Statistica Medicala 

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
 

țiunilor specifice postului: 

Complexitatea postului în sensul cunoașterii activităților specifice, în conformitate cu legisla

Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerințelor specifice postului; 

și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul

 șefului serviciului statistica,director medical,managerului
 

cu toate serviciile, birourile și compartimentele ,cu sec

ște toate activitațile ce decurg din Fișa Postului; 

ște cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului;

Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;

Respectă cu strictețe legislația în materie sanitară; 

Utilizează eficient aparatura din dotare și timpul de lucru; 

țional materialele pe care le utilizează în activitate;

Ocuparea timpului eficient, organizarea activitații în funcție de prioritațile profesionale

Timp efectiv de munca: 7 ore/zi 35 ore pe saptamana de luni pana vineri

Capacitatea de a utiliza la maxim resursele puse la dispoziție ( aparatură, materiale, 
ții ,etc); 

Modul de utilizare a resurselor: 

Se integrează în  munca de echipă; 

Pune la dispoziția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține;
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APROBAT, 
MANAGER 

DR.POPA BOGDAN VASILE 
 

I EVALUARE MEDICALĂ 
                     din   

specifice, în conformitate cu legislația 

 

și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul 

managerului 

cu secțiile, laboratoarele, 

ște cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului; 

Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare; 

te; 

ții în funcție de prioritațile profesionale 

/zi 35 ore pe saptamana de luni pana vineri; 

ție ( aparatură, materiale, 

ția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține; 
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 Are inițiativă privind formularea de soluții noi în vederea îmb

 Sprijină colegii nou încadra
III.Limite de competente : 
 Isi  desfasoara activitatea in cadrul 
legale in vigoare  Are acces nelimitat la toate activităţile, 
care le consideră relevante şi trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu care 
intra in contact. 
 IV. Responsabilitati : 

1. Raspunde de executarea la timp si corect 
legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de activitae

2. Raspunderea este disciplinara ,administrativa
a produs un prejudiciu patrimoniului.

 

1. transmite informari operative(in timp real) persoanelor cu atributii de decizie (conducerii spitalului )
2. organizeaza sistemul de evidenta 

(laborator ,radiologie,explorari functionale)
3. verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare de pe sectiile spitalului
4. centralizeaza darile de seama de la n

,trimestriale,anuale ; 
5. centralizeaza, verifica si transmite la DSP Vaslui darile de seama de stat (unitati ,paturi, personal, 

activitati) la date fixate ; 
6. participa la aplicarea sistemului

Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din Romania
7. raspunde de  organizarea bazei de date a spitalului,verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si 

iesirea din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii
8. pune la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate
9. colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii ale spitalului pe probleme legate de statistica 

medicala ; 
10. alte atributii specifice stabilite de manager si directorul medical
11. culegerea si prelucrarea SMDP(setul minim de date pe pacient) si transmiterea catre SNSPMS si DSP.
12. este responsabil cu DRG pe spital
13. are obligatia de a verifica zilnic introducerea foilor de 

cardul si prevalidarea acestora
14. transmite in timp util medicilor deficientele de prevalidare pentru a putea fi corectate in 72 ore.
15. Intocmeste foaia colectiva de  

evaluare si statistica medicala 
16. preia in gestiune bunurile din  

acestora in conditii corespunzatoare ;
17. este gestionarul pe spital pentru 
 va urmari saptamanal, numarul de cazuri de spitalizare continua si de zi pe fiecare sectie cu incadrarea 

in contractul cu CJAS  si va comunica cu sefii de sectie pentru aceasta
 comunica, saptamanal sefilo
 va gestiona baza de date medicale DRG pe spital
 va face raportarile catre SNSPMS
 va indeplini si alte atributii referitoare la 
 are obligatia de a transmite medicilor, sub semnatura , numarul de cazuri validate de SNSPMS
 aceeasi adresa se va transmite compartimentului contabilitate spre decontare pe data de 07 a fiecarei 

luni ; 
 aceasta adresa trebuie sa contina
-numar de cazuri DRG ; 
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țiativă privind formularea de soluții noi în vederea îmbunătă

Sprijină colegii nou încadrați; 

Isi  desfasoara activitatea in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala
Are acces nelimitat la toate activităţile, bunurile, documentele, înregistrările şi informaţiile pe 

care le consideră relevante şi trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu care 

Raspunde de executarea la timp si corect a tuturor atributiilor si sarcinilor de serviciu in conformitate cu 
legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de activitae
Raspunderea este disciplinara ,administrativa sau penala,dupa caz, precum si materiala in cazul in care s
a produs un prejudiciu patrimoniului. 

ATRIBUTII : 
transmite informari operative(in timp real) persoanelor cu atributii de decizie (conducerii spitalului )
organizeaza sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul serviciului paraclinic 
(laborator ,radiologie,explorari functionale) ; 
verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare de pe sectiile spitalului
centralizeaza darile de seama de la nivelul spitalului si centralizatoarele de activitate si morbiditate 

centralizeaza, verifica si transmite la DSP Vaslui darile de seama de stat (unitati ,paturi, personal, 

participa la aplicarea sistemului informational al spitalului in conformitate cu aprobarea MS si a Bancii 
Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din Romania ; 

organizarea bazei de date a spitalului,verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si 
a din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii ; 

pune la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate ; 
colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii ale spitalului pe probleme legate de statistica 

specifice stabilite de manager si directorul medical ; 
culegerea si prelucrarea SMDP(setul minim de date pe pacient) si transmiterea catre SNSPMS si DSP.
este responsabil cu DRG pe spital ; 
are obligatia de a verifica zilnic introducerea foilor de observatii in sistemul informatic,semnatura lor cu 
cardul si prevalidarea acestora 
transmite in timp util medicilor deficientele de prevalidare pentru a putea fi corectate in 72 ore.
Intocmeste foaia colectiva de   prezenta pentru personalul care isi desfasoara activitatea in 
evaluare si statistica medicala  ; 
reia in gestiune bunurile din  serviciul  de evaluare si statistica medicala asigurand utilizarea si pastrarea  

acestora in conditii corespunzatoare ; 
este gestionarul pe spital pentru baza de date medicale DRG ;in aceasta calitate
va urmari saptamanal, numarul de cazuri de spitalizare continua si de zi pe fiecare sectie cu incadrarea 
in contractul cu CJAS  si va comunica cu sefii de sectie pentru aceasta ;  
comunica, saptamanal sefilor de sectie si medicilor observatiile necesare codificarii
va gestiona baza de date medicale DRG pe spital ; 
va face raportarile catre SNSPMS ; 
va indeplini si alte atributii referitoare la baza de date medicale DRG ; 
are obligatia de a transmite medicilor, sub semnatura , numarul de cazuri validate de SNSPMS
aceeasi adresa se va transmite compartimentului contabilitate spre decontare pe data de 07 a fiecarei 

aceasta adresa trebuie sa contina : 
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unătățirii activității; 

Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, conform reglementarilor 
bunurile, documentele, înregistrările şi informaţiile pe 

care le consideră relevante şi trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu care 

a tuturor atributiilor si sarcinilor de serviciu in conformitate cu 
legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de activitae ; 

sau penala,dupa caz, precum si materiala in cazul in care s-

transmite informari operative(in timp real) persoanelor cu atributii de decizie (conducerii spitalului ) ; 
primara si raportarea statistica sanitara la nivelul serviciului paraclinic 

verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare de pe sectiile spitalului ; 
ivelul spitalului si centralizatoarele de activitate si morbiditate 

centralizeaza, verifica si transmite la DSP Vaslui darile de seama de stat (unitati ,paturi, personal, 

informational al spitalului in conformitate cu aprobarea MS si a Bancii 

organizarea bazei de date a spitalului,verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si 

 
colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii ale spitalului pe probleme legate de statistica 

culegerea si prelucrarea SMDP(setul minim de date pe pacient) si transmiterea catre SNSPMS si DSP. 

observatii in sistemul informatic,semnatura lor cu 

transmite in timp util medicilor deficientele de prevalidare pentru a putea fi corectate in 72 ore. 
soara activitatea in serviciul  de 

asigurand utilizarea si pastrarea  

in aceasta calitate : 
va urmari saptamanal, numarul de cazuri de spitalizare continua si de zi pe fiecare sectie cu incadrarea 

r de sectie si medicilor observatiile necesare codificarii ; 

are obligatia de a transmite medicilor, sub semnatura , numarul de cazuri validate de SNSPMS ; 
aceeasi adresa se va transmite compartimentului contabilitate spre decontare pe data de 07 a fiecarei 
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-numar de zile spitalizare cronici
-numarul de foi internare spitalizare de zi din sectii ,cu calculul aferent si suma rezultata
-numarul de foi din CPU rezolvate in regim spitalizare de zi

      18. verifica in sistemul informatic datele ce 
cunostinta persoanelor impolicate in acest proces eventualele erori pentru a fi corectate
      19. verifica statusul semnarii cu cardul electronic a serviciilor medicale si prevalidarea acestora.
      20.analizeaza si verifica lunar cauzele de invalidare a serviciilor medicale prestate si propune comisiei de 
reconfirmare a cazurile care pot fi revalidate.

 21.primeste lunar de la registratorul medical de pe sectia chirurgie situatia pacientilor agres
cuprinde numarul FO ,le centralizeaza si le inainteaza lunar oficiului juridic ,departamentului financiar contabil 
si CJAS Vaslui. 

22.este responsabil din partea spitalului in legatura cu buna functionare si gestionare a sistemului informa
implementat de SC.INFOWORLD SRL
administratrea parolelor și supravegherea efectuării back

23.este nominalizat sa utilizeze semnatura electronica a reprezentantulu
„Dimitrie Castroian” Husi; isi asuma intreaga raspunderer pentru intocmirea documentelor pentru care foloseste 
semnatura electronica. 

24.este persoana nominalizata a avea  acces controlat (cartela de acces si amprenta) in cam
25. este persoana nominalizata  ca responsabila 

zona de securitate in aceasta calitate are urmatoarele 
    a) participa la elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) participa la elaborarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii iar după aprobare, acţionează 
pentru aplicarea acestuia; 
    c) participa la elaborarea activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a 
informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    e) participa la  activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    f) asigura mentenanta a calculatorului si a imprimantei amplasate in zona de securitate;
    g) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Respecta planul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns .
VI.Responsabilitati in caz de dezastru natural si/sau catastrofa
 - respecta planul de evacuare,foloseste caile de acces indicate
 - respecta sarcinile trasate de echipa de interventie /seful locului de munca
 - sa nu blocheze caile de acces
 - sa se refugieze in zonele de adunare stabilite anterior 
 - sa nu utilizeze sursele de energie electrica,gaze natural

 
VII.Atributii  privind Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM):
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în cadrul 
spitalului, are următoarele atribuţii: 
1.Aplică personal în cadrul programului normal de muncă prevederile procedurilor de management al calităţii, , 
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor const
în continuă scădere; 
2.Implementează prevederile Manualului SMI în cadrul programului normal de muncă  ;
3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul
4.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/manag
5.Elaboreaza/respecta proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii dezvoltarii 
SCIM la nivelul structurii din care face parte;
6.Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice structurii 
din care face parte; 
7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice;
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numar de zile spitalizare cronici ; 
numarul de foi internare spitalizare de zi din sectii ,cu calculul aferent si suma rezultata
numarul de foi din CPU rezolvate in regim spitalizare de zi ; 

. verifica in sistemul informatic datele ce formeaza setul minim de date al pacientului si aduce la 
cunostinta persoanelor impolicate in acest proces eventualele erori pentru a fi corectate

. verifica statusul semnarii cu cardul electronic a serviciilor medicale si prevalidarea acestora.

.analizeaza si verifica lunar cauzele de invalidare a serviciilor medicale prestate si propune comisiei de 
reconfirmare a cazurile care pot fi revalidate. 

.primeste lunar de la registratorul medical de pe sectia chirurgie situatia pacientilor agres
cuprinde numarul FO ,le centralizeaza si le inainteaza lunar oficiului juridic ,departamentului financiar contabil 

.este responsabil din partea spitalului in legatura cu buna functionare si gestionare a sistemului informa
implementat de SC.INFOWORLD SRL responsabil pentru asigurarea securizarii aplicatiei Infoworld si 

și supravegherea efectuării back-up al  bazei de date .  
.este nominalizat sa utilizeze semnatura electronica a reprezentantului legal a Spitalului Municipal 

„Dimitrie Castroian” Husi; isi asuma intreaga raspunderer pentru intocmirea documentelor pentru care foloseste 

.este persoana nominalizata a avea  acces controlat (cartela de acces si amprenta) in cam
ca responsabila cu mentenanta  calculatorului si a imprimantei amplasate in 

zona de securitate in aceasta calitate are urmatoarele atributii: 
a) participa la elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) participa la elaborarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii iar după aprobare, acţionează 

c) participa la elaborarea activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a 

şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 
activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

mentenanta a calculatorului si a imprimantei amplasate in zona de securitate;
g) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Respecta planul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns . 
Responsabilitati in caz de dezastru natural si/sau catastrofa: 

anul de evacuare,foloseste caile de acces indicate 
respecta sarcinile trasate de echipa de interventie /seful locului de munca 
sa nu blocheze caile de acces 
sa se refugieze in zonele de adunare stabilite anterior  

nu utilizeze sursele de energie electrica,gaze natural 

Atributii  privind Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM):
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în cadrul 

 
1.Aplică personal în cadrul programului normal de muncă prevederile procedurilor de management al calităţii, , 
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor const

2.Implementează prevederile Manualului SMI în cadrul programului normal de muncă  ;
3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul 
4.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) la nivelul structurii din care face parte;
5.Elaboreaza/respecta proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii dezvoltarii 
SCIM la nivelul structurii din care face parte; 

ctivitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice structurii 

7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice;
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numarul de foi internare spitalizare de zi din sectii ,cu calculul aferent si suma rezultata ; 

formeaza setul minim de date al pacientului si aduce la 
cunostinta persoanelor impolicate in acest proces eventualele erori pentru a fi corectate 

. verifica statusul semnarii cu cardul electronic a serviciilor medicale si prevalidarea acestora. 

.analizeaza si verifica lunar cauzele de invalidare a serviciilor medicale prestate si propune comisiei de 

.primeste lunar de la registratorul medical de pe sectia chirurgie situatia pacientilor agresati/victime care 
cuprinde numarul FO ,le centralizeaza si le inainteaza lunar oficiului juridic ,departamentului financiar contabil 

.este responsabil din partea spitalului in legatura cu buna functionare si gestionare a sistemului informatic 
responsabil pentru asigurarea securizarii aplicatiei Infoworld si 

i legal a Spitalului Municipal 
„Dimitrie Castroian” Husi; isi asuma intreaga raspunderer pentru intocmirea documentelor pentru care foloseste 

.este persoana nominalizata a avea  acces controlat (cartela de acces si amprenta) in camera serveruului . 
cu mentenanta  calculatorului si a imprimantei amplasate in 

a) participa la elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
b) participa la elaborarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii iar după aprobare, acţionează 

c) participa la elaborarea activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 
d) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a 

activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; 
mentenanta a calculatorului si a imprimantei amplasate in zona de securitate; 

g) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

Atributii  privind Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM): 
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în cadrul 

1.Aplică personal în cadrul programului normal de muncă prevederile procedurilor de management al calităţii, , 
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor constatate să fie 

2.Implementează prevederile Manualului SMI în cadrul programului normal de muncă  ; 

erial (SCIM) la nivelul structurii din care face parte; 
5.Elaboreaza/respecta proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii dezvoltarii 

ctivitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice structurii 

7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice; 
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8.Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare
VIIIAtributii generale: 
1. Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 

stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite; 
2. Răspunde potrivit Legii 319 /20

prevederilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională
3. Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale.
4. Raspunde pentru aplicarea corecta a tratamentului fiecarui bolnav.
5. Raspunde pentru respectarea orelor de vizita si de odihna ale bolnavilor
6. Raspunde pentru ordinea si curatenia din saloane
7. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si

serviciu; 
8. Respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern ;
9. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior ;
10. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
11. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

programului de lucru; 
12. Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ;
13. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bun
14. Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 

Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţiei si 
prevederile procedurilor de lucru si/sau operationale specifice.

Salarizare: 
- Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
- Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

cu importanta sociala a muncii;
Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora
a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 
fisa a postului se va sanctiona conform legii si re
b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia privind 
sarcinile si obligaţiile angajatului. 
c) Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a 
cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.
Criterii de evaluare 
Pentru funcţiile de execuţie 
1.Cunostinte si experienta profesionala
-aplicarea corecta si eficienta a cunos
-operativitate si eficienta dovedite in realizarea sarcinilor inscrise in fisa postului
-preocupare pentru perfectionarea pregatirii proprii
-valorificare experintei dobandite 
2.Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu
-prioritizarea si organizarea corespunzatoare a sarcinilor si lucrarilor primate
-gradul de indeplinire a sarcinilor primate
-incadrarea in termenele impuse si/sau convenite
3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor de
-abilitatea de comunicare in cadrul echipei
-comunicarea cu pacientul/apartinatorul
-calitatea lucrarilor(sarcinilor)inscrise in fisa postulu
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină 
-cunoasterea si respectarea atributiilor si sarcinilor de serviciu
-respectarea statutului professional si a regulilor stabilite
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a riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare

Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 
stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite; 
Răspunde potrivit Legii 319 /2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională 
Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale.

carea corecta a tratamentului fiecarui bolnav. 
Raspunde pentru respectarea orelor de vizita si de odihna ale bolnavilor 
Raspunde pentru ordinea si curatenia din saloane 
Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si

Respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern ; 
Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior ; 
Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

ste interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ; 
Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea locului de munca;
Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 
Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţiei si 
prevederile procedurilor de lucru si/sau operationale specifice. 

Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare; 
Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

sociala a muncii; 
Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 
a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 
fisa a postului se va sanctiona conform legii si reglementarilor aplicabile    
b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia privind 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in 
cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.  

1.Cunostinte si experienta profesionala 
aplicarea corecta si eficienta a cunostintelor 
operativitate si eficienta dovedite in realizarea sarcinilor inscrise in fisa postului 
preocupare pentru perfectionarea pregatirii proprii 

2.Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
prioritizarea si organizarea corespunzatoare a sarcinilor si lucrarilor primate 
gradul de indeplinire a sarcinilor primate 
incadrarea in termenele impuse si/sau convenite 

3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
abilitatea de comunicare in cadrul echipei 
comunicarea cu pacientul/apartinatorul 
calitatea lucrarilor(sarcinilor)inscrise in fisa postulu 

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

cunoasterea si respectarea atributiilor si sarcinilor de serviciu 
respectarea statutului professional si a regulilor stabilite 
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a riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 

Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 
stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite;  

06 privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru cunoaşterea şi aplicarea 

Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale. 

Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din 

Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului; 
ste interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

urilor din dotarea locului de munca; 
Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 
Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţiei si 

Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 

b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia privind 

contractului de munca, putand fi reinnoita in 

prevăzute în fişa postului 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
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-cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe
Comportament adecvat la locul de munca in relatiile cu ceilalti angajati
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum
-utilizarea eficienta a resurselor material
-utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de lucru
6.Adaptarea la complexitatea muncii.initiativa si creativitate
-identificarea riscurilor si adoptarea masurilor necesare pentru diminuarea lor
-capacitatea de a rezolva dificultatile intervenite in activitatea curenta
-atitudinea pozitiva fata de ideile noi
-inventivitate in gasirea unor cai de optimizarea a activitatii desfasurate
7.Conditiile de lucru 
-respectarea programului de lucru 
-lucru in echipa 
-atitudinea fata de relatiile conflictuale
-respectarea secretului de serviciu,confidentialitatii  si a eticii profesionale
 Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare
- Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii
- Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
- Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
- Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 
structuri 
 
 
Verificat/avizat 
/intocmit  
/elaborat  

Numele si prenumele

Verificat  
Stabileste/modifica 
atributii 

 

Elaborat   
 
Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate   
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 
Intern al spitalului. 
                                                                  
 
Numele si prenumele angajatului 
  
data 
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cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe
tament adecvat la locul de munca in relatiile cu ceilalti angajati 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum
utilizarea eficienta a resurselor material 

hipamentelor de lucru 
6.Adaptarea la complexitatea muncii.initiativa si creativitate 
identificarea riscurilor si adoptarea masurilor necesare pentru diminuarea lor 
capacitatea de a rezolva dificultatile intervenite in activitatea curenta 

pozitiva fata de ideile noi 
inventivitate in gasirea unor cai de optimizarea a activitatii desfasurate 

atitudinea fata de relatiile conflictuale 
confidentialitatii  si a eticii profesionale 

Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare
Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii 

optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 
Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii 
Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 

Numele si prenumele functia data 

Director medical  
Sef serviciu statistica  

Birou RUNOS  

Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate   activităţile  (sarcinile)de serviciu ce îmi revin cât şi 
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 
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cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum 

Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare 

Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 

semnatura 

 
 

 

activităţile  (sarcinile)de serviciu ce îmi revin cât şi 
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 
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Anexă la Contractul individual de muncă nr.
   Cod COR 121906 
   Numele și prenumele:   
   Unitatea Sanitara: Spitalul Municipal D. Castroian Hu
   Denumirea postului: șef birou ATT  
   Gradul profesional al ocuparii postului
I. Descrierea postului: 
   Criterii de evaluare: 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 Studii : diplomă de licență 
Vechime în specialitate: minim 5 ani  vechime in specialitate
 Cerințe specifice:  - experien
Funcția corespunzătoare: de  conducere

2. Dificultatea operațiunilor specifice postului:

 Complexitatea postului în sensul cunoa
legislația în vigoare;

 Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerin

 Principialitate și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul

 Aptitudini și cerințe specifice
3. Sfera de relații: 

                 a.Ierarhice: 
              Se subordoneaza: -
                           Are în subordine:  
                                                        -are in subordine toti angajatii din sectorul administrativ aprovizionare 
transport cu care are stabilite relatii de se
manager si sef Birou ATT 
                 b.  Colaborare:  

       -cu toate serviciile, birourile 
funcțional precum și cu secțiile, laboratoarele, serviciile, etc.din cadrul unității

   II. Standardul de performanța 
a. Cantitatea 

îndeplinește toate activita

b. Calitatea 

 Îndeplinește cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului;

 Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;

 Respectă cu stricte

c.  Costuri: 

 Utilizează eficient aparatura din dotare 

 Utilizează rațional materialele pe care le utilizează în activitate;
d. Timp: 

 Ocuparea timpului eficient, organizarea activita

 Timp efectiv de munca: 8 ore;

e. Utilizarea resurselor: 

NICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
735100 str. 1 Decembrie 40 , Huși jud. Vaslui 
TEL/FAX.0235.481081/480003/0740.004799 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr.10766

1 

DR. POPA BOGDAN VASILE
 

FIȘA POSTULUI ȘEF BIROU ATT 
Anexă la Contractul individual de muncă nr.                  din 

Spitalul Municipal D. Castroian Huși –Biroul Administrativ Tehnic Transport 
șef birou ATT   

Gradul profesional al ocuparii postului:  Studii superioare de lungă durată cu Diplomă de licen

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
ță  

: minim 5 ani  vechime in specialitate 
experiență în conducerea și organizarea activității  

: de  conducere 
țiunilor specifice postului: 

Complexitatea postului în sensul cunoașterii activităților specifice, în conformitate cu 
ția în vigoare; 

Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerințelor specifice postului; 

și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul

și cerințe specifice 

 managerului 
 
are in subordine toti angajatii din sectorul administrativ aprovizionare 

transport cu care are stabilite relatii de serviciu ,precum  responsabilul SSM , care are dubla subordonare 

cu toate serviciile, birourile și compartimentele din cadrul aparatului 
țional precum și cu secțiile, laboratoarele, serviciile, etc.din cadrul unității 

toate activitațile ce decurg din Fișa Postului; 

ște cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului;

Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;

Respectă cu strictețe legislația în materie sanitară; 

Utilizează eficient aparatura din dotare și timpul de lucru; 

țional materialele pe care le utilizează în activitate;

Ocuparea timpului eficient, organizarea activitații în funcție de prioritațile profesiona

Timp efectiv de munca: 8 ore; 
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APROBAT , 
MANAGER, 

POPA BOGDAN VASILE 

din   

Biroul Administrativ Tehnic Transport  

Studii superioare de lungă durată cu Diplomă de licență  

șterii activităților specifice, în conformitate cu 

 

și comportament în relațiile cu superiorii si cu personalul 

are in subordine toti angajatii din sectorul administrativ aprovizionare 
responsabilul SSM , care are dubla subordonare 

și compartimentele din cadrul aparatului 

ște cu profesionalism și corectitudine îndatoriile ce decurg din Fișa Postului; 

Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare; 

țional materialele pe care le utilizează în activitate; 

ții în funcție de prioritațile profesionale 
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 Capacitatea de a utiliza la maxim resursele puse la dispozi
materiale, informa

f. Modul de utilizare a resurselor:

 Se integrează 

 Pune la dispozi

 Are inițiativă privind formularea de soluții noi în vederea îmbunătățirii activității;

 Sprijină colegii nou încadra
III.Limite de competente : 
 Isi  desfasoara activitatea in cadrul Bi
nelimitat la toate activităţile, bunurile, documentele, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră relevante 
şi trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informaţiile col
 IV. Responsabilitati : 

1. Raspunde de executarea la timp si corect a tuturor atributiilor si sarcinilor de serviciu in conformitate 
cu legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de 

2. Raspunderea este disciplinara ,administrativa sau penala,dupa caz, precum si materiala in cazul in care 
s-a produs un prejudiciu patrimoniului.

 
 V.Atribuțiile  postului:  
 
 Executa demersurile necesare intretinerii si reparatiilor pavilioanelor

de cazare ;Are ca atributii stabilirea necesarului de materialetehnice,de între
vederea unei bune aprovizionări

 Stabilește cauzele degradării,distrugerii
corespunzătoare de remediere urgentă a acestora.

 Organizeaza si indruma intreaga activitate administrativ 
pentru buna intretinere a imobilelor si instal
continua a conditiilor de munca si confort

 Ia masuri de ingrijire a spatiului exterior, de asigurare a spatiilor verzi, de iluminat exterior corespunzator, 
etc. 

 Raspunde de organizarea si buna functionare din punct de vedere tehnic a intregului spital
  Alimentarea cu energie electrica (functionarea prizelor,sistemul de iluminat continuu si a 
iluminatului de veghe) 
 Alimentarea cu apa ,canalizarea, salubrizarea 
 Functionarea lifturilor 
 Functionarea centralei termice
 Functionarea statiei de oxigen
 Functionarea centralei de tratare a aerului din blocul operator
 Functionarea aparatelor de aer conditionat din spital;
 Sistemul de detectare la incendiu;
 Corecta semnalizare a spatiilor din spital ;
 Organizarea , serviciului de paza,instruirea personalului, planul de paza,aplicarea planului de 
paza; 
 Curatenia tuturor dependintelor si igienizarea acestora (poduri, subsoluri, magazii,etc )
 Curatenia curtii ,intretinerea cladirilor, a acoperisurilor,sistemul de scurgere pluviala
 Functionarea aparaturii din bucatarie , cu organizarea programului de lucru si respectarea 
cerintelor epidemiologice (sanitare );
 Coordoneaza nemijlocit activitatea blocului ali

distribuire a hranei in sectiile medicale
 Asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite prin acte no

NICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI 
735100 str. 1 Decembrie 40 , Huși jud. Vaslui 
TEL/FAX.0235.481081/480003/0740.004799 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr.10766

2 

Capacitatea de a utiliza la maxim resursele puse la dispoziție (umane, aparatură, 
materiale, informații ,etc); 

Modul de utilizare a resurselor: 

Se integrează și coordonează  munca de echipă; 

ispoziția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține;

țiativă privind formularea de soluții noi în vederea îmbunătățirii activității;

Sprijină colegii nou încadrați; 

Isi  desfasoara activitatea in cadrul Biroului ATT, conform reglementarilor legale in vigoare  
nelimitat la toate activităţile, bunurile, documentele, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră relevante 
şi trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu care intra in contact.

Raspunde de executarea la timp si corect a tuturor atributiilor si sarcinilor de serviciu in conformitate 
cu legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de 
Raspunderea este disciplinara ,administrativa sau penala,dupa caz, precum si materiala in cazul in care 

a produs un prejudiciu patrimoniului. 

Executa demersurile necesare intretinerii si reparatiilor pavilioanelor medicale / nemedicale si a spatiilor 
Are ca atributii stabilirea necesarului de materialetehnice,de între

vederea unei bune aprovizionări. 
ște cauzele degradării,distrugerii construcțiilor,instalațiilor,utilajelor și propune măsuri 

corespunzătoare de remediere urgentă a acestora. 
Organizeaza si indruma intreaga activitate administrativ –gospodareasca luand toate masurile necesare 
pentru buna intretinere a imobilelor si instalatiilor aferente , igienizarea locurilor de munca , imbunatatirea 
continua a conditiilor de munca si confort ; 
Ia masuri de ingrijire a spatiului exterior, de asigurare a spatiilor verzi, de iluminat exterior corespunzator, 

buna functionare din punct de vedere tehnic a intregului spital
Alimentarea cu energie electrica (functionarea prizelor,sistemul de iluminat continuu si a 

Alimentarea cu apa ,canalizarea, salubrizarea  

Functionarea centralei termice ; 
Functionarea statiei de oxigen ; 
Functionarea centralei de tratare a aerului din blocul operator ; 
Functionarea aparatelor de aer conditionat din spital; 
Sistemul de detectare la incendiu; 
Corecta semnalizare a spatiilor din spital ; 
Organizarea , serviciului de paza,instruirea personalului, planul de paza,aplicarea planului de 

Curatenia tuturor dependintelor si igienizarea acestora (poduri, subsoluri, magazii,etc )
ii ,intretinerea cladirilor, a acoperisurilor,sistemul de scurgere pluviala

Functionarea aparaturii din bucatarie , cu organizarea programului de lucru si respectarea 
cerintelor epidemiologice (sanitare ); 

Coordoneaza nemijlocit activitatea blocului alimentar si spalatoriei, verifica ,prin sondaj , modul de 
distribuire a hranei in sectiile medicale si circuitul lenjeriei , la ,si de la ,sectiile medicale
Asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite prin acte no
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ție (umane, aparatură, 

ția colectivului cunoștințele și experiența pe care le deține; 

țiativă privind formularea de soluții noi în vederea îmbunătățirii activității; 

roului ATT, conform reglementarilor legale in vigoare  Are acces 
nelimitat la toate activităţile, bunurile, documentele, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră relevante 

ectate cu care intra in contact. 

Raspunde de executarea la timp si corect a tuturor atributiilor si sarcinilor de serviciu in conformitate 
cu legislatia in materie, precum si cu alte normative in vigoare in acest domeniu de activitae ; 
Raspunderea este disciplinara ,administrativa sau penala,dupa caz, precum si materiala in cazul in care 

medicale / nemedicale si a spatiilor 
Are ca atributii stabilirea necesarului de materialetehnice,de întreținere,construcții,etc.în 

țiilor,instalațiilor,utilajelor și propune măsuri 

gospodareasca luand toate masurile necesare 
atiilor aferente , igienizarea locurilor de munca , imbunatatirea 

Ia masuri de ingrijire a spatiului exterior, de asigurare a spatiilor verzi, de iluminat exterior corespunzator, 

buna functionare din punct de vedere tehnic a intregului spital : 
Alimentarea cu energie electrica (functionarea prizelor,sistemul de iluminat continuu si a 

Organizarea , serviciului de paza,instruirea personalului, planul de paza,aplicarea planului de 

Curatenia tuturor dependintelor si igienizarea acestora (poduri, subsoluri, magazii,etc ) ; 
ii ,intretinerea cladirilor, a acoperisurilor,sistemul de scurgere pluviala ; 

Functionarea aparaturii din bucatarie , cu organizarea programului de lucru si respectarea 

mentar si spalatoriei, verifica ,prin sondaj , modul de 
si circuitul lenjeriei , la ,si de la ,sectiile medicale ; 

Asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite prin acte normative ; 
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 Pastreaza si gestioneaza toate documentatiile cladirilor, carte tehnica ,expertize,proiecte devize si la 
plecarea dirigintelui de santier , va prelua si cartea tehnica a investitiei «
documentele de achizitii,a instalatiilor,mobilier,aparatura pentru investitia «

 Intocmeste , pastreaza si gestioneaza contractele de prestari servicii 
a lucrarilor de service.Contractele de service se intocmesc in echipa cu bi
achizitiei fiind seful serviciului Administrativ.Intocmeste comenzile si avizeaza procesele verbale de 
efectuare a lucrarilor de care raspunde direct  , pastreaza si gestioneaza contractele de service, dupa ce ele 
au fost inregistrate in registrul unic al achizitiilor

 Asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodaresc in conditii de eficienta 
maxima ; 

 Raspunde de toata aparatura ce functioneaza sub norme ISCIR si se ingrijeste de verificarea in t
acesteia ; 

 Este responsabilul unitatii pe linie de paza si protectie in relatia cu prestatorul de servicii de paza
 Este responsabilul desemnat  pe linie de protectia mediului
 Este desemnat consilierul pe probleme de siguranta
 Este desemnat responsabil cu bunurile rechizi
 Este responsabil cu contractele de service de mentenan
 Coordoneaza activitatea de gestionare a deseurilor periculoase si nepericuloase, colaboreaza cu 

compartimentul SPCIN in vederea respectarii leg
 Raspunde de intreprinderea demersurilor necesare  privind vizarea  si reannoirea anuala a  autorizatiilor 

sanitare de functionare , precum si a altor autorizatii necesare functionarii spitalului
 Indruma si verifica activitatea personalului din subordine , urmarind perfectionarea pregatirii lor din punct 

de vedere profesional , verifica insusirea de catre acestia a legislatiei care sta la baza activitatii  pe care o 
desfasoara ;  

 Verifica graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta a salariatilor sectorului administrativ, controleaza 
si  vizeaza  lunar  caietele de lucru , sau , dupa caz , registrele de tura si organizeaza planificarea 
concediilor de odihna pentru salariatii sectorului administ

 Vizeaza consumul de energie electrica,termica,apa canal,gaze naturale.
 Asigura functionarea arhivei conform prevederilor Legii nr. 16/1996
 Are obligatia de a respecta intocmai regulamentul de ordine interioara al spi

organizare si functionare al spitalului ;
 Duce la indeplinire si alte  atributiuni specifice sectorului administrativ, trasate de seful ierarhic

competentelor ; 
 Are obligatia de a raspunde si de a mobiliza personalul din s

probleme deosebite ce apar in functionarea
 Respecta regulile de sanatate si securitate in munca precum si regulile de  paza contra incendiilor 
 Are dreptul sa repartizeze din atributii celorlalt

in fisele posturilor acestora, fara a fi absolvit de raspunderea bunei functionari a utilajelor .
 In perioada concediilor este inlocuit de dl. Ing. 
 Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte 

sarcini, decizii si dispozitii primite din partea sefului ierarhic superior, conducerii unitatii,  in baza 
reglementarilor legale in vigoare
 

Respecta planul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns .
VI.Responsabilitati in caz de dezastru natural si/sau catastrofa
 - respecta planul de evacuare,foloseste caile de acces indicate
 - respecta sarcinile trasate de echipa de
 - sa nu blocheze caile de acces
 - sa se refugieze in zonele de adunare stabilite anterior 
 - sa nu utilizeze sursele de energie electrica,gaze natural
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Pastreaza si gestioneaza toate documentatiile cladirilor, carte tehnica ,expertize,proiecte devize si la 
plecarea dirigintelui de santier , va prelua si cartea tehnica a investitiei « spital 250 paturi «

latiilor,mobilier,aparatura pentru investitia « spital 250 paturi «
Intocmeste , pastreaza si gestioneaza contractele de prestari servicii –este presedintele comisiei de receptie 
a lucrarilor de service.Contractele de service se intocmesc in echipa cu biroul Achizitii,presedintele 
achizitiei fiind seful serviciului Administrativ.Intocmeste comenzile si avizeaza procesele verbale de 
efectuare a lucrarilor de care raspunde direct  , pastreaza si gestioneaza contractele de service, dupa ce ele 

strate in registrul unic al achizitiilor ; 
Asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodaresc in conditii de eficienta 

Raspunde de toata aparatura ce functioneaza sub norme ISCIR si se ingrijeste de verificarea in t

Este responsabilul unitatii pe linie de paza si protectie in relatia cu prestatorul de servicii de paza
Este responsabilul desemnat  pe linie de protectia mediului ;  

ierul pe probleme de siguranta ; 
responsabil cu bunurile rechiziționabile ; 

Este responsabil cu contractele de service de mentenanță la utilaje ; 
Coordoneaza activitatea de gestionare a deseurilor periculoase si nepericuloase, colaboreaza cu 
compartimentul SPCIN in vederea respectarii legislatiei in domeniu ; 
Raspunde de intreprinderea demersurilor necesare  privind vizarea  si reannoirea anuala a  autorizatiilor 
sanitare de functionare , precum si a altor autorizatii necesare functionarii spitalului
Indruma si verifica activitatea personalului din subordine , urmarind perfectionarea pregatirii lor din punct 
de vedere profesional , verifica insusirea de catre acestia a legislatiei care sta la baza activitatii  pe care o 

de lucru si foaia colectiva de prezenta a salariatilor sectorului administrativ, controleaza 
si  vizeaza  lunar  caietele de lucru , sau , dupa caz , registrele de tura si organizeaza planificarea 
concediilor de odihna pentru salariatii sectorului administrativ ; 
Vizeaza consumul de energie electrica,termica,apa canal,gaze naturale. 
Asigura functionarea arhivei conform prevederilor Legii nr. 16/1996-legea arhivelor nationale ; 
Are obligatia de a respecta intocmai regulamentul de ordine interioara al spi
organizare si functionare al spitalului ; 
Duce la indeplinire si alte  atributiuni specifice sectorului administrativ, trasate de seful ierarhic

Are obligatia de a raspunde si de a mobiliza personalul din subordine la orice ora cand este solicitat pentru 
in functionarea spitalului ; 

Respecta regulile de sanatate si securitate in munca precum si regulile de  paza contra incendiilor 
Are dreptul sa repartizeze din atributii celorlalti membri ai serviciului administrativ , cu specificarea clara 
in fisele posturilor acestora, fara a fi absolvit de raspunderea bunei functionari a utilajelor .
In perioada concediilor este inlocuit de dl. Ing. Dumitru MariaN 

tive, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte 
sarcini, decizii si dispozitii primite din partea sefului ierarhic superior, conducerii unitatii,  in baza 
reglementarilor legale in vigoare în limita competentei.      

Respecta planul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns . 
Responsabilitati in caz de dezastru natural si/sau catastrofa: 

respecta planul de evacuare,foloseste caile de acces indicate 
respecta sarcinile trasate de echipa de interventie /seful locului de munca 
sa nu blocheze caile de acces 
sa se refugieze in zonele de adunare stabilite anterior  
sa nu utilizeze sursele de energie electrica,gaze natural 
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Pastreaza si gestioneaza toate documentatiile cladirilor, carte tehnica ,expertize,proiecte devize si la 
spital 250 paturi « ,inclusiv 

spital 250 paturi « ; 
este presedintele comisiei de receptie 

roul Achizitii,presedintele 
achizitiei fiind seful serviciului Administrativ.Intocmeste comenzile si avizeaza procesele verbale de 
efectuare a lucrarilor de care raspunde direct  , pastreaza si gestioneaza contractele de service, dupa ce ele 

Asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodaresc in conditii de eficienta 

Raspunde de toata aparatura ce functioneaza sub norme ISCIR si se ingrijeste de verificarea in termen a 

Este responsabilul unitatii pe linie de paza si protectie in relatia cu prestatorul de servicii de paza ; 

Coordoneaza activitatea de gestionare a deseurilor periculoase si nepericuloase, colaboreaza cu 

Raspunde de intreprinderea demersurilor necesare  privind vizarea  si reannoirea anuala a  autorizatiilor 
sanitare de functionare , precum si a altor autorizatii necesare functionarii spitalului ; 
Indruma si verifica activitatea personalului din subordine , urmarind perfectionarea pregatirii lor din punct 
de vedere profesional , verifica insusirea de catre acestia a legislatiei care sta la baza activitatii  pe care o 

de lucru si foaia colectiva de prezenta a salariatilor sectorului administrativ, controleaza 
si  vizeaza  lunar  caietele de lucru , sau , dupa caz , registrele de tura si organizeaza planificarea 

legea arhivelor nationale ;  
Are obligatia de a respecta intocmai regulamentul de ordine interioara al spitalului , regulamentul de 

Duce la indeplinire si alte  atributiuni specifice sectorului administrativ, trasate de seful ierarhic ,in limita 

ubordine la orice ora cand este solicitat pentru 

Respecta regulile de sanatate si securitate in munca precum si regulile de  paza contra incendiilor  
i membri ai serviciului administrativ , cu specificarea clara 

in fisele posturilor acestora, fara a fi absolvit de raspunderea bunei functionari a utilajelor . 

tive, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte 
sarcini, decizii si dispozitii primite din partea sefului ierarhic superior, conducerii unitatii,  in baza 
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VII.Atributii  privind Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM):
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în 
cadrul spitalului, are următoarele atribuţii: 
1.Aplică personal în cadrul programului no
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor constatate să 
fie în continuă scădere; 
2.Implementează prevederile Manualului SMI în
3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul
4.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) la nivelul structurii din care face parte;
5.Elaboreaza/respecta proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 
dezvoltarii SCIM la nivelul structurii din care face parte;
6.Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice s
din care face parte; 
7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice;
8.Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare
VIIIAtributii generale: 
1. Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 

stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite; 
2. Răspunde potrivit Legii 319 /2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru cunoaşterea şi 

aplicarea prevederilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională
3. Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale.
4. Raspunde pentru aplicarea corecta a tratamentului fiecarui bolnav.
5. Raspunde pentru respectarea orelor de vizita si de odihna ale bolnavilor
6. Raspunde pentru ordinea si curatenia din saloane
7. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei 

serviciu; 
8. Respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern ;
9. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior ;
10. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceput
11. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

programului de lucru; 
12. Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ;
13. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea 
14. Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 

Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţie
prevederile procedurilor de lucru si/sau operationale specifice.

Salarizare: 
- Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
- Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

cu importanta sociala a muncii;
Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora
a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 
fisa a postului se va sanctiona conform legii 
b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia 
privind sarcinile si obligaţiile angajatului.
c) Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a 
in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.
Criterii de evaluare 
Pentru funcţiile de execuţie 
1.Cunostinte si experienta profesionala
-aplicarea corecta si eficienta a cunos
-operativitate si eficienta dovedite in realizarea sarcinilor inscrise in fisa postului
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Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM):
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în 
cadrul spitalului, are următoarele atribuţii:  
1.Aplică personal în cadrul programului normal de muncă prevederile procedurilor de management al calităţii, , 
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor constatate să 

2.Implementează prevederile Manualului SMI în cadrul programului normal de muncă  ;
3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul 
4.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) la nivelul structurii din care face parte;

roceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 
dezvoltarii SCIM la nivelul structurii din care face parte; 
6.Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice s

7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice;
8.Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare

Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 
stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite; 

egii 319 /2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru cunoaşterea şi 
aplicarea prevederilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională 
Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale.

pentru aplicarea corecta a tratamentului fiecarui bolnav. 
Raspunde pentru respectarea orelor de vizita si de odihna ale bolnavilor 
Raspunde pentru ordinea si curatenia din saloane 
Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din 

Respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern ; 
Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior ; 
Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceput
Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ; 
Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea locului de munca;
Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 
Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţie
prevederile procedurilor de lucru si/sau operationale specifice. 

Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare; 
Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

tanta sociala a muncii; 
Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 
a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 
fisa a postului se va sanctiona conform legii si reglementarilor aplicabile    
b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia 
privind sarcinile si obligaţiile angajatului. 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita 
in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.  

1.Cunostinte si experienta profesionala 
aplicarea corecta si eficienta a cunostintelor 
operativitate si eficienta dovedite in realizarea sarcinilor inscrise in fisa postului 
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Sistemul de Management Integrat (Calitate+Mediu+SSM): 
În implementarea  sistemului de management al calităţii , mediului si sanatati si securitatii ocupationale,  în 

rmal de muncă prevederile procedurilor de management al calităţii, , 
mediului si sanatati si securitatii ocupationale care îi revin, astfel încât numărul neconformităţilor constatate să 

cadrul programului normal de muncă  ; 

4.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) la nivelul structurii din care face parte; 
roceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 

6.Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice structurii 

7.Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice; 
8.Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 

Răspunde potrivit prevederilor prezentei fişe a postului  pentru realizarea eficientă şi la timp a atribuţiilor 
stabilite mai sus şi pentru buna colaborare în cadrul institutiei în vederea realizării obiectivelor stabilite;  

egii 319 /2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru cunoaşterea şi 

Răspunde pentru  buna colaborare în cadrul compartimentului în vederea realizării sarcinilor sale. 

de venire si de plecare din 

Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului; 
Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul 

corecta a bunurilor din dotarea locului de munca; 
Cunoaste si respecta legislaţia aplicabilă în activitatea sa de serviciu,cunoaste si  respecta Manualul de 
Management Integrat si procedurile de calitate specifice ,respecta deciziile conducerii organizaţiei si 

Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, 

a) Nerealizarea  integrala sau parţiala a sarcinilor si responsabilităţilor sau competentelor cuprinse in prezenta 

b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia 

contractului de munca, putand fi reinnoita 
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-preocupare pentru perfectionarea pregatirii proprii
-valorificare experintei dobandite 
2.Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu
-prioritizarea si organizarea corespunzatoare a sarcinilor si lucrarilor primate
-gradul de indeplinire a sarcinilor primate
-incadrarea in termenele impuse si/sau convenite
3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor de
-abilitatea de comunicare in cadrul echipei
-comunicarea cu pacientul/apartinatorul
-calitatea lucrarilor(sarcinilor)inscrise in fisa postulu
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină 
-cunoasterea si respectarea atributiilor si sarcinilor de serviciu
-respectarea statutului professional si a regulilor stabilite
-cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe
Comportament adecvat la locul de munca in relatiile cu ceilalti angajati
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum
-utilizarea eficienta a resurselor material
-utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de lucru
6.Adaptarea la complexitatea muncii.initiativa si creativitate
-identificarea riscurilor si adoptarea masurilor necesare pentru diminuarea lor
-capacitatea de a rezolva dificultatile intervenite in activitatea curenta
-atitudinea pozitiva fata de ideile noi
-inventivitate in gasirea unor cai de optimizarea a activitatii desfasurate
7.Conditiile de lucru 
-respectarea programului de lucru 
-lucru in echipa 
-atitudinea fata de relatiile conflictuale
-respectarea secretului de serviciu,conf
 Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare
- Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii
- Capacitatea de a lua decizii optime ş
- Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
- Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 
structuri 
 
 
Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate   activităţile  (sarcinile)de serviciu ce îmi revin cât şi 
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 
Intern al spitalului. 
                                                                                                                                                
 
Numele si prenumele angajatului 
data 
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preocupare pentru perfectionarea pregatirii proprii 

2.Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
prioritizarea si organizarea corespunzatoare a sarcinilor si lucrarilor primate 
gradul de indeplinire a sarcinilor primate 
incadrarea in termenele impuse si/sau convenite 

3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
abilitatea de comunicare in cadrul echipei 
comunicarea cu pacientul/apartinatorul 
calitatea lucrarilor(sarcinilor)inscrise in fisa postulu 

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

cunoasterea si respectarea atributiilor si sarcinilor de serviciu 
respectarea statutului professional si a regulilor stabilite 
cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe

tament adecvat la locul de munca in relatiile cu ceilalti angajati 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum
utilizarea eficienta a resurselor material 

hipamentelor de lucru 
6.Adaptarea la complexitatea muncii.initiativa si creativitate 
identificarea riscurilor si adoptarea masurilor necesare pentru diminuarea lor 
capacitatea de a rezolva dificultatile intervenite in activitatea curenta 

tiva fata de ideile noi 
inventivitate in gasirea unor cai de optimizarea a activitatii desfasurate 

atitudinea fata de relatiile conflictuale 
respectarea secretului de serviciu,confidentialitatii  si a eticii profesionale 
Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare
Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii 
Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 
Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii 
Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 

prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate   activităţile  (sarcinile)de serviciu ce îmi revin cât şi 
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 

                                                                                                                             
  

                                                               

 
 

 
nregistrat la ANSPDCP cu nr.10766  

prevăzute în fişa postului 

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

cunoasterea si respectarea legislatiei specific ,a deciziilor ,regulamentelor si proceduriloe 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum 

Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare 

Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 

prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate   activităţile  (sarcinile)de serviciu ce îmi revin cât şi 
de consecinţele   pe care le voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi  Regulamentului 
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