
 
                
 

 
 
 

 

                       APROBAT, 

                                                                                                                                MANAGER Dr. Serb Camelia 

                                               

FIŞA POSTULUI 

Anexă la Contractul Individual de Muncă nr. ……… din data ………….. 

Înregistrat la I.T.M. Mun./Jud. ARGES 

 

Sectiunea I: IDENTIFICAREA POSTULUI (se completează de către Serviciul RUNOS): 

1. Descrierea postului: 

 Denumire 

Departament  

Serviciul / 

Compartimentul 

COMPARTIMENTUL INGRIJIRI PALIATIVE 

Locaţia SPITAL 

Denumirea postului KINETOTERAPEUT 

Poziția în COR (cod 

COR) 

 

Nivelul postului / 

poziția 

 Execuție 

Durata contractului 

de muncă 

Nedeterminată  

Condiţiile materiale 

ale muncii 

Activitatea se desfășoară în condițiile Legii 263 / 2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Salarizarea 

- Este în conformitate cu legislația în vigoare. Salariul de bază este 

reprezentat de remunerația primită în raport cu munca depusă, cu 

cantitatea și calitatea acesteia, cu importanța socială a muncii; 

 

Posibilitățile de 

promovare 

În funcție de rezultatele obținute și de calificările ulterioare. 

 

2. Specificitatea postului (cerinţe, condiții specifice postului): 
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Studii de bază necesare 

(pregătirea profesională 

impusă ocupantului 

postului) – pregătirea de 

bază 

Diploma de licenta in specialitatea postului 

Specializări, 

perfecţionări / calificare / 

instruire specială / 

cursuri speciale 

 

Vechime / experiența în 

specialitate cerută de 

post (experiența de lucru 

necesară) 

Vechime in activitate 6 luni 

Cunoștinţe și deprinderi:  - Bună cunoaștere a legislației în vigoare 

Cerinţe aptitudinale 

(Aptitudini și abilități 

necesare) 

- Abilități în comunicare și empatie; 

- Abilități de mediere a conflictelor 

Cerințe   

comportamentale 

- Capacitate de lucru în echipă; 

- Păstrează permanent o ţinută corespunzătoare; 

- Răspunde de disciplină, ținuta și comportamentul personalului din 

subordine; 

- Respectă normele de disciplină a muncii, de securitate și sănătate 

în muncă, PSI; 

Condiţii fizice ale muncii  Nu este necesar 

Perioada necesară 

iniţierii în vederea 

executării operaţiunilor 

specifice postului 

 

Locul muncii  

Programul de lucru 2 ore zilnic 

Natura muncii  

Dificultatea 

operațiunilor specifice 

- Complexitatea postului în sensul cunoașterii activităților specifice 

- Formarea deprinderilor în utilizarea tehnicilor specifice în 

îngrijirea bolnavului 

- Efort fizic și intelectual de nivel: ridicat / mediu / scăzut; 

- Desfăşoară un volum mare de activităţi cu grad ridicat de stres 

profesional; 
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Gradul de autonomie 

- Interdependență și colaborare: colaborare cu toate structurile 

unității 

- Delegarea (înlocuitor, sarcini delegate) 

- Gradul de libertate decizională este limitat de atribuțiile specifice 

postului și de dispozițiile legale în vigoare la momentul luării 

deciziilor 

Deplasări  

Starea civilă  

Responsabilitatea 

implicată de post 

- Responsabilitatea fundamentării pregătirii luării unor decizii, 

păstrarea confidenţialităţii; 

- Îndeplinește întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului şi a dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale 

ierarhică; 

- Îndeplinește sarcinile de serviciu în condiţiile utilizării eficiente a 

resurselor materiale, umane și financiare. 

Riscurile implicate de 

post 

 

Înlocuiește la nevoie pe  

Limbi străine  

Alte cerinţe pentru 

ocuparea postului 

(cerinţe specifice) 

 

 

3. Obiectivele (scopul general al) postului:  

- prestarea unor servicii competente ce intră în atribuțiile ocupantului postului; 

- o execuție a lucrărilor de bună calitate, conform pregătirii profesionale 

 

 

4. SFERA DE RELAŢII (de a intra în relații, de a răspunde): 

Ierarhice 

Este subordonat 

manager, director medical, medicul din cadrul 
compartimentului,  
 

Are în subordine  

Interdependență 

(funcționale) și 

colaborare 

Colaborare cu toate structurile unității 
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De reprezentare 
În limita competenței și a mandatului acordat de șeful ierarhic, în 

acest sens (organisme ale statului, alte unități sanitare etc) 

Nota: gradul de libertate decizională este limitat de atribuțiile specifice postului și de dispozițiile legale în 

vigoare la momentul luării deciziilor. 

 

Sectiunea II: 

 

II. A. IDENTIFICAREA OCUPANTULUI POSTULUI (se completează de către Serviciul RUNOS) 

Titular (nume, prenume) 
               

 

CNP              
 

Este înlocuit de:  Înlocuiește pe:  

Starea civilă  

Pregătirea profesională  

Limite de competență / 

autoritate 

 

Aptitudini și abilități 

Capacitate de analiză și sinteză, capacitate de conducere, capacitate de 

rezolvare a conflictelor, capacitate de lucru în echipă, foarte bună 

cunoaștere a legislației în vigoare în domeniul medical, punctualitate, 

interes și exigență, foarte bună capacitate de comunicare, răbdare și 

amabilitate 

 

 

Altele titluri științifice etc 

 

 

II. B. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: (se completează de către șeful ierarhic superior) 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE : ......................... 

IDENTIFICAREA SARCINILOR ȘI ÎNDATORIRILOR SPECIFICE (ATRIBUȚIILE 

SPECIFICE OCUPANTULUI POSTULUI)  

În exercitarea activităților, salariatul în cauză are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităților 

ce decurg automat și care îi sunt delegate. 

 

ATRIBUŢII ȘI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 
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➢ Evalueaza functional  segmentul de aparat locomotor afectat , alcatuind o fisa de evaluare  

si evolutie functionala la pacienti, conform diagnosticului medical si functional si  prescriptiei 

de tratament  fizic si recuperator elaborate si  parafate de medicul specialist; 

➢ Pe baza diagnosticului  si  a prescriptiei  metodologice  de specialitate elaborate de medicul 

de medicina fizica si recuperare, kinetoterapeutul aplica programe de recuperare prin terapie 

fizica, precum si programe de kinetoprofilaxie  primara si  secundara, pe care, dupa acordul 

medicului de specialitate, le poate coordona.  In aplicarea acestor programe, colaboreaza cu 

fiziokinetoterapeutul, asistentul de kinetoterapie, asistentul de BFT, maseorul, ergoterapeutul, 

etc; 

➢ Kinetoterapeutul isi poate perfectiona  propriul nivel  profesional  prin forme  specifice de 

pregatire; poate participa la conferinte  si simpozioane de specialitate; 

➢ Kinetoterapeutul lucreaza in echipa (direct sau indirect), in primul rand in colaborare cu 

medicii specialisti, cu psihologii, cu asistentii sociali,  etc.  

➢ Kinetoterapeutul acorda asistenta kinetica de natura profilactica, terapeutica si de recuperare 

medicala ; 

➢ Asigura educatia pentru sanatate atat pacientilor si apartinatorilor acestora, cat si altor 

categorii de personal din sistemul de sanatate; 

➢ Participa la programe de educatie organizate conform planurilor elaborate de Ministerul 

Sanatatii in colaborare cu organizatiile (asociatiile) care reprezinta kinetoterapeutul; 

➢ Participa la formarea si perfectionarea kinetoterapeutilor incepatori si a altor categorii de 

personal din subordine (asistenti, maseuri); 

➢ Participa la cercetarea in domeciul medical si al ingrijirii pentru sanatate, in scopul 

imbunatatirii practicii profesionale si a sistemului de formare  si  perfectionare. 

➢ Cu prescriptie medicala, kinetoterapeutul este autorizat de a aplica terapia prin miscare, 

➢ Kinetoterapeutul reprezinta o profesie interdisciplinara,  succesul ei rezultand din 

colaborarea dintre medic si kinetoterapeut, primului  revenindu-i sarcina de a stabili 

diagnosticul medical al bolnavului, iar celui de-al doilea evaluarea functionala, stabilirea 

metodologiei si aplicarea corecta si concreta a mijloacelor specifice de tratament, prin miscare 

in functie de acest diagnostic.  

➢ Kinetoterapeutul este abilitat sa efectueze tratamente kinetice in: 

o Afectiuni ortopedico-traumatice; 

o Afectiuni neurologice; 

o Afectiuni reumatismale; 
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o Afectiuni cardio-circulatorii si respiratorii; 

o Afectiuni metabolice si de nutritie; 

o Afectiuni geriatrice si gerontologice; 

o Afectiuni specifice activitatii sportive;                   

o Afectiuni digestive si abdominale; 

➢ Kinetotetopeutul este obligat sa alcatuiasca fisa fiecarui pacient, fisa care va cuprinde: 

o evaluarea initiala a deficitului functional sub toate aspectele lui; 

o programul / planul de recuperare sau asistenta kinetica (incluzand obiective 

operationale, metode, tehnici); 

o planul procedurilor fizicale aplicate; 

o reevaluarile periodice si evaluarea finala - starea fizica si functionala a pacientului in 

momentul  terminarii  tratamentului  care reprezinta  descarcarea  de  responsabilitate  

a kinetoterapeutului. 

➢ In   aplicarea   tratamentelor   kinetice,   kinetoterapeutul   este   autorizat   sa   utilizeze 

urmatoarele tehnici: 

o masaje terapeutice si tehnici copmplementare; 

o manevre de drenaj limfatic, posturi, mobilizari si manipulari articulare; 

o mecanoterapie; 

o scripetoterapie; 

o hidrokinetoterapie; 

o confectionare a constructiilor suple si ortezelor simple; 

o crioterapia, termoterapia; 

o relaxarea neuromusculara; 

o aplicarea de electroterapie (TENS, PENS); 

o aplicarea tehnicilor de fototerapie 

o masurarea tensiunii arteriale 

o sa practice elongatiile prin tractiuni normale 51 mecanice 

➢ Exercitarea profesiunii de kinetoterapeut se realizeaza conform legii si a reglementarilor 

cuprinse in statutul  kinetoterapeutului. 

➢ Kinetoterapeutul are toate drepturile conferite prin legile si regulamentele de organizare si 

functionare a acestei profesiuni. 

➢ Salarizarea kinetoterapeutului se face conform legislatiei in vigoare; 
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➢ Kinetoterapeutului îi sunt recunoscute toate aceste drepturi indiferent de institutia in care isi 

desfasoara activitatea. 

➢ Are obligatia sa cunoasca reglementarile si legislatia specifica in vigoare; 

➢ Autoritatea necesara indeplinirii responsabilitatilor reglementate prin fisa de post este 

conferita prin caracterul de sarcina de serviciu obligatorie; 

➢ Asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a tuturor  bunurilor spitalului; 

➢ Obligativitatea respectarii fisei de post de catre salariat dobindeste relevanta legala odata cu 

semnarea acesteia; 

➢ Nerespectarea intocmai a sarcinilor de serviciu atrage intreaga raspundere disciplinara, 

materiala sau penala, dupa caz. 

➢ Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale. 

➢ Asigura si respecta confidentialitatea si anonimatul  pacientilor 

➢ Respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, 

detasare sau demisie, orice declaraţie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila. 

➢ Se preocupa de imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de igiena. 

 

Atribuții privind relațiile interpersonale / comunicare 

- De planificare 

- De raportare 

- De lucru: Cooperează cu ceilalţi colegi din organizație şi colegii din alte instituţii / organizaţii; 

- De luare a deciziilor 

- Accesul la informații 

- Principialitate și comportament etic în relațiile cu superiorii și cu personalul: promovează raporturi 

de muncă colegiale şi un comportament corect în cadrul relaţiilor de muncă; 

- Dă dovadă de onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de persoanele din interior şi exterior cu care 

este în contact; 

- Este politicos în relaţiile cu clienţii (pacienți, cadre medicale, terți) atunci când poartă conversații 

telefonice sau față în față cu aceștia, dând dovadă de maniere şi o amabilitate echilibrată; 

- Acordă aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi, ca şi intereselor personale; 

- Menţine o atitudine echilibrată şi ia în considerare ideile şi opiniile altora; 

- Informează pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate. 

Atribuții privind disciplina muncii (regulamente / proceduri de lucru / circuite funcționale) 
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- Cunoaște, aplică și asigură respectarea prevederile ROF și RI, celelalte regulamente / normative 

interne, procedurile documentate și formalizate, protocoalele de lucru întocmite pentru specificul 

fiecărei activități medicale și administrative și sarcinile și obligațiile din fișa de post; 

- Cunoaște, respectă și asigură respectarea de către personalul din subordine a prevederilor legale 

în vigoare în domeniul sanitar, Contractul-cadru și Normele metodologice de aplicare a acestuia 

referitoare la acordarea serviciilor medicale și de îngrijire pentru toate serviciile acordate pacienților 

asigurați; 

- Cunoaște circuitele funcționale; 

- Păstrează secretul profesional; 

- Respectă normele de etică şi deontologie profesională; 

- Respectă şi apără drepturile pacientului; 

- Respectă și asigură respectarea cu strictețe de către personalul din subordine a programului integral 

de lucru conform normelor interne ale organizației; 

- Are obligația de a anunța departamentul resurse umane / șeful ierarhic dacă absentează de la locul 

de muncă, in cazul in care beneficiază de concediu medical din prima zi de incapacitate de muncă; 

- Iese din tură numai după predarea schimbului către tura următoare; 

- Asigură condiţiile de respectare a normelor de sănătate, securitate şi igienă în muncă, a normelor 

de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, a normelor de protecţie a 

mediului înconjurător; 

- Îndeplinește întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor de 

serviciu transmise pe cale ierarhică; 

- Soluţionează problemele ce îi sunt repartizate, în cel mai scurt timp și anunță superiorii ierarhici 

privind rezolvarea problemei; 

- Răspunde la solicitări în timpul cel mai scurt; 

- I se interzice categoric preluarea serviciului sub influența alcoolului, a substanțelor care pot 

produce dependențe sau consumarea de alcool sau astfel de substanțe în timpul serviciului; 

- Părăsește organizația în interes personal sau de serviciu numai cu acordul șefului ierarhic sau a 

conducerii acesteia; 

- Utilizează cu responsabilitate toate echipamentele pe care le exploatează; 

- Are obligația să poarte ecusonul la vedere. 

Atribuții privind prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale 

- Organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităților specifice, conform planului 

anual de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale din unitate; 

- Protejează proprii pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

http://www.smupitesti.org/index.html


 
                
 

 
 
 

- Conform Ordinului nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile sanitare, va menţine igiena conform 

politicilor organizației şi practicilor specifice prevenirii infecțiilor asociate asistenţei medicale; 

- în timpul efectuării oricăror manevre medicale și de îngrijire la patul bolnavului este interzis portul 

bijuteriilor; 

- Va respecta permanent și va răspunde de aplicarea regulilor de igienă și a precauțiunilor 

universale; 

- Aplică procedurile și protocoalele din planul anual de supraveghere și control al infecţiilor asociate 

asistenței medicale; 

- Obţine specimenele microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

- Instituie tratamentul adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înșiși și iau măsuri pentru a preveni 

transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

- Va declara imediat superiorului ierarhic și conducerii organizației bolile transmisibile apărute la 

membrii familiei sale. 

Atribuții privind Sistemul de Management al Calităţii 

- Păstrează confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor cu care a luat contact pe 

cale directă sau indirectă legate de locul de muncă; 

- Cunoaște, aplică și asigură implementarea procedurilor interne și a instrucțiunilor de lucru legate 

de managementul calității astfel încât să asigure atingerea obiectivelor calității și să asigure 

respectarea Politicii în acest domeniu, aceasta fiind orientată spre satisfacerea cerințelor pacienților 

precum și spre realizarea angajamentului privind îmbunătățirea continuă a obiectivelor propuse; 

- Se preocupă de elaborarea procedurilor care reglementează activități din sfera de lucru a 

angajatului și actualizează / participă activ la revizia procedurilor existente, când acest lucru este 

necesar; 

- Îmbunătățește în permanență serviciile oferite, susținând profesionalismul prin cercetare și 

educație medicală continuă și prin promovarea calității, echității și responsabilității. 

Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă: asigurarea condiţiilor de respectare a 

normelor de sănătate, securitate şi igienă în muncă 

- Își va însuși și va respecta prevederile Legii nr. 319 / 2006 și măsurile de aplicare ale acesteia și  

le va aplica în practică; 

- Respectă precauţiunile universale (echipament de protecţie, mănuşi); 

- Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
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profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile 

sale în timpul procesului de muncă; 

- Îşi însuşeşte şi aplică corect prevederile legislaţiei privind normele generale şi specifice de sănătate 

şi securitate în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi modalitățile de acţiune în  

caz de urgenţă, normele de protecția mediului, măsurile de aplicare a acestora şi diferitele proceduri  

în conformitate cu specificul locului de muncă. 

- Va participa la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi 

stingerea incendiilor atunci când acestea sunt organizate şi va respecta recomandările respective. Va 

semna de luare la cunoștință; 

- Respectă normele de securitate impuse de către lege sau conducerea organizației; 

- Va cunoaşte factorii de risc şi bolile profesionale specifice locului de muncă; 

- Evită accidentele prin expunere la produse patologice, aplicând măsurile de urgenţă locale şi faţă 

de sursă; 

- Va desfăşura activitatea la locul de muncă aplicând legislaţia privind normele de sănătate şi 

securitate a muncii, normele P.S.I, regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă,  

permanent, cu multă responsabilitate, pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă pe întreaga derulare a activităţilor; 

- Va utiliza corect maşinile, aparatura din dotare, instalaţiile tehnice, echipamentele de transport, 

substanţele periculoase cu care intră în contact, echipamentele, cu respectarea instrucţiunilor de 

folosire şi a normelor specifice de securitate a muncii, neprocedand la scoaterea din funcţiune, la 

modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii; 

- Va utiliza echipamentele specifice de lucru şi protecţie corect, în scopul pentru care au fost primite 

în dotare; va purta obligatoriu echipamentul de protecție, îl va înapoia sau îl va pune la locul destinat 

pentru păstrare la terminarea programului; 

- Întreţine, păstrează şi depozitează echipamentele în conformitate cu procedurile specifice locului 

de muncă; 

- Nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea  arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi 

utilizează corect aceste dispozitive; 

- Identifică pericolele care apar la locul de muncă şi raportează aceste pericole persoanei competente 

să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă; 

- Cunoaşte, respectă şi aplică legislaţia privind situaţiile de urgenţă, procedurile de urgenţă şi 

evacuare stabilite în regulamentele interne şi planul de evacuare în caz de urgenţă, atunci când este 
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nevoie: semnalează eventualele accidente prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din 

serviciile abilitate, conform procedurilor specifice;  

- Comunică imediat angajatorului şi/sau persoanelor desemnate de acesta orice situaţie de muncă 

despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

angajaților, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

- Identifică pericolele care apar la locul de muncă şi raportează aceste pericole persoanei competente 

să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă; 

- Semnalează conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului eventualele accidente suferite 

de colegi sau de propria persoană prin contactarea cu promptitudine a serviciile de urgenţă 

corespunzătoare și a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice; contactează 

serviciile de urgenţă corespunzătoare în cazul unui accident semnalat; 

- Acordă primul ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs; 

- Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

- Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 

- Utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor de securitate şi sănătate în  muncă şi a 

normelor P.S.I.;  

- Respectă întocmai planul de evacuare în caz de urgenţă; 

- Respectă Precauțiunile Universale și normele de sănătate și securitate în muncă; 

- Cunoaşte factorii de risc şi bolile profesionale specifice locului de muncă; 

- Are obligația să participe la instruirile organizate în unitate; 

- Cooperează cu angajatorul şi/sau cu personalul desemnat, atât timp cât este necesar pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

- Cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu personalul desemnat pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 

riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

- Efectuează anual controlul de medicina muncii și orice alte controalele medicale obligatorii, dacă 

este cazul; 

- Controlează și răspunde de aplicarea măsurilor de protecția muncii la personalul din subordine. 

Atribuții privind prevenirea și stingerea incendiilor  

- Ia masuri pentru aplicarea corespunzatoare a normelor de protectie a muncii, P.S.I., normele de 

protectia mediului (colectarea, neutralizarea deseurilor cu potential infectios); 
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- Respectă prevederile de interzicere a fumatului în unitățile sanitare, conform art. 2, lit m din Legea 

nr. 349 / 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Asigură condiţiile de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi 

acţiune în caz de urgenţă, a normelor de protecţie a mediului înconjurător; 

- Respectă şi controlează aplicarea normelor legale de protecţie a muncii, de prevenirea 

incendiilor şi de protecţie a mediului 

Atribuții privind managementul deșeurilor 

- Respectă atribuțiile conform Ordinului nr. 1226 / 2012 privind depozitarea și gestionarea 

deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase; 

- Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deșeurilor; 

- Asigură transportul deșeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură; 

- Transportă pe circuitul stabilit reziduurile generate de lucrările efectuate în condiții 

corespunzătoare; 

- Răspunde și urmărește depunerea lor corectă în recipiente, în incinta instituției; 

- Urmărește colectarea selectivă a deșeurilor generate din instituție și se asigură de depozitarea 

corectă a acestora în vederea refolosirii lor sau ridicării de către un furnizor autorizat în acest sens;   

- Participă la  instruirile periodice realizate pentru toți salariații implicați în acest gen de activitate, 

privind respectarea legislației din domeniul protecției mediului, aflată în vigoare;  

- Participă la instruirile în care se actualizează informațiile legislative după noile reglementări 

apărute. 

Responsabilități în raport cu managementul riscurilor 

- Întocmește listele privind sarcinile elementare și riscurile asociate acestora; 

- Răspunde de aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate activității proprii; 

- Reevaluează periodic riscurile proprii; 

- În calitate de salariat are obligația de a semnala neregularități / fraude sau încălcări ale 

regulamentelor interne, atunci când constată abateri în acest sens;  

- Respectă modalitățile, căile și direcțiile de comunicare stabilite în spital pentru a realiza eficiența 

și eficacitatea comunicării interne și externe;  

- Comunică în limitele atribuţiilor şi autorităţii cu care sunt investiţi; 

- Folosesc mijloacele de comunicare potrivit competenţei pe care o deţin. 

Responsabilități privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 
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- Ia măsuri pentru protecția informației (fișe de consultație, bilete de trimitere, registre, certificate 

de concediu, condici de prescripții medicale, facturi și bonuri de consum, contracte, documente de 

înregistrare primară etc.) și a suportului acesteia (dischetă, CD, soft, stick etc.) împotriva pierderii, 

degradării și folosirii acesteia de către persoane neautorizate. 

Responsabilități privind răspunderea patrimonială 

- Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor; 

- Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau alte cauze neprevăzute și care nu 

puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului; 

- Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în 

raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei; 

- Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 

fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și atunci când 

este cazul și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar; 

- Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie; 

- Dacă salariatul a primit bunuri ce nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură și dacă 

acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit este obligat să suporte contravaloarea lor. 

Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data 

plății; 

- Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se 

cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrat în muncă. Ratele nu pot fi mai 

mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-

ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv; 

- În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să-l fi despăgubit pe 

angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din 

salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza 

titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit; 

- Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator în temeiul unui contract 

individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor 

sale, în condițiile Codului de procedură civilă; 

- În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un 

termen de maxim 3 (trei) ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate 

adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă; 
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- La încetarea contractului de muncă, restituie integral și în bună stare bunurile încredințate pe 

inventar și  asigură aceasta și pentru personalul din subordine. 

Responsabilități în raport cu aparatura pe care o utilizează 

- Menţine aparatele și echipamentele cu care lucrează la standardele unei bune funcţionări; 

- Utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri; 

- Răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și inventarului cabinetului 

în care acordă serviciile medicale; 

- Anunţă orice defecţiune apărută șefului ierarhic superior; 

- Menține în stare de curățenie aparatele și echipamentele cu care lucrează; 

- Verifică periodic și răspunde de modul cum sunt exploatate, întreținute și reparate aparatele 

medicale din dotare și ia măsuri în vederea utilizării cât mai raționale a acestora; 

- Actualizeaza permanent cunoştinţele profesionale şi de utilizare a echipamentelor, aparatelor etc., 

prin cursuri de perfectionare si alte forme de educaţie continuă. 

Responsabilități în raport cu produsele muncii 

- Dă dovadă de conştiinciozitate vis-a-vis de atribuţiile pe care le are de îndeplinit; 

- Păstrează o transparență / confidenţialitate echilibrată a informaţiilor pe care le deţine privitor la 

organizație. 

Responsabilități în raport cu metode / programe 

- Răspunde de implementarea tehnicilor și metodelor moderne de lucru pentru îmbunătățirea 

continuă a activității desfășurate; 

- Respectă metodologia necesar a fi parcursă pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor şi atribuţiilor 

ce îi revin; 

- Discută cu șeful ierarhic orice nepotrivire metodologică identificată; 

- Se preocupă continuu în vederea creşterii profesionalismului prin perfecţionare și studierea 

legislației; 

- Actualizează permanent cunoştinţele profesionale şi de utilizare a echipamentelor, aparatelor etc., 

prin participarea la cursuri de perfectionare si alte forme de educaţie continuă; 

- Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea resurselor 

utilizate; 

- Își desfășoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor 

postului, cu respectarea Regulamentului Intern și a secretului profesional. 

Alte atribuții / Atribuții suplimentare (după caz) (se completează de către Serviciul RUNOS, în 

baza deciziilor managerului) 
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- În situații de urgență răspunde la solicitarea conducerii organizației de activitățile pentru care este 

solicitat în vederea asigurării funcționării organizației și atunci când nu este de serviciu dacă este 

solicitat telefonic. 

Prevederi speciale 

Clauză de confidenţialitate: 

- Păstrează secretul profesional, nu divulgă în exterior niciun fel de informații despre persoanele cu 

care vine în contact, despre starea acestora de sănătate și despre activitățile desfășurate. 

- Păstrează și asigură păstrarea de către subordonați a confidențialității tuturor datelor, informațiilor 

și documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau indirectă legate de locul de muncă; 

- Se preocupă de obținerea consimțământului informat de la pacientul pe care îl are în îngrijire, 

conform prevederilor procedurii formalizate implementată în organizație. 

Limite de competenţă: 

- Este obligat să ducă la îndeplinire în mod responsabil, în limita competenței profesionale și în 

conformitate cu prevederile Codului muncii orice alte sarcini date de șeful ierarhic superior și de 

conducerea unității; 

- Nu are dreptul de a difuza nicio informație sau date statistice legate de activitatea curentă a 

postului, cu atât mai mult cu cât aceste informații au un caracter confidențial; 

- Nu colaborează și nu oferă informații către terți fără acordul conducerii organizației. 

În situația în care la dispoziția șefului direct este numit înlocuitorul unui salariat, se 

conformează atribuțiunilor din fișa postului a persoanei înlocuite. 

 

 

III. Evaluarea performanțelor 

a. Indicatori generali de performanță (fișa de evaluare anuală): 

- Cantitatea muncii 

- Calitatea muncii prestate este cuantificată prin spiritul de ordine și disciplină, reacție rapidă în 

situații de urgență, abilități de comunicare, corectitudine, flexibilitate, inițiativă, promptitudine, 

solicitudine, rezistență la efort și stres, prezență de spirit, dinamism, calm, diplomație, 

deschidere pentru nou, calitatea relației de muncă în raport cu personalul unității și cu 

persoanele cu care intră în contact în timpul muncii sale. 

- Costul 

- Timpul 

- Utilizarea resurselor 

- Modul de utilizare 

- Relaționare ușoară cu ________________ 
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- Corectitudine 

- Preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional 

 

Perioada de evaluare a performanţelor: Anual 

 

Nr. 

crt. 

CRITERIUL Calificativ 

minim maxim 

1.  Cunoştinţe şi experienţă profesională 1 5 

2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fișa postului 

  

3. Calitatea lucrărilor și a activităților desfășurate   

4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate 

la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină 

  

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a 

materialelor cu încadrarea în normativele de consum 

  

6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate   

7. Condiții de muncă   

 

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu va răspunde 

disciplinar, contravențional sau penal, după caz. 

 

NOTA: Fișa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de muncă, putând fi 

reînnoită în cazul apariției unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este necesar. 

 

Modificări propuse pentru revizuirea următoare: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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Întocmit de: Medic compartiment 

Prenume și NUME: Dr. Raluca Sarboiu 

Funcţia: medic specialist 

Semnătura: 

Data: 

 

Vizat șef compartiment, 

Prenume NUME, Dr. Mihaela Herman 

Semnătura_______________ 

 

 

Declarațiile ocupantului postului 
Semnătura ocupantului 

postului 
Data 

Sunt de acord și îmi asum atribuțiile, competențele și 

responsabilitățile enumerate în prezenta fișă de post 

  

Am citit Regulamentul de Organizare și Funcționare 

(ROF) în forma din data de ........................ și am luat la 

cunoștință prevederile acestuia 

  

Mi s-a pus la dispozitie și am citit Regulamentul Intern 

(RI) în forma din data de ........................ 

și am luat la cunoștință prevederile acestuia. Înțeleg 

faptul că acesta conține informații legate de regulile de 

funcționare internă din cadrul unității, reguli pe care 

trebuie să le cunosc și să le respect, fiindu-mi aplicabile. 

Înțeleg de asemenea faptul că Regulamentul nu este un 

contract și că acesta poate fi modificat unilateral de 

către angajator. 

  

Sunt de acord să acopăr prejudiciile provocate societății 

din vina exclusivă a mea 

  

Am primit un exemplar din fişa postului şi îmi asum 

responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin şi 

consecinţele din nerespectarea acestora 
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