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SPITALUL DE ORTOPEDIE     APROBAT,                      AVIZAT, 

        MANAGER                  DIRECTIA DE SANATATE 

SI TRAUMATOLOGIE AZUGA                 PUBLICA PRAHOVA

          
               

    
               

 

 

FISA POST 

ASISTENT MEDICAL PRINC.  

Cod C.O.R.: 222101 

 
   Bazaălegal  - Legisla iaăînăvigoare,ăRegulamentulăintern,ăRegulamentulădeă

organizareăşiăfunc ionare,ăContractulăindividualădeămunc ă 
   Data primei întocmiri -  2006 

   Dataăultimeiăactualiz ri - 01.09.2012 

   Nr. revizuire - 3 

   Dataăurm toareiăactualiz ri -  in functie de modificarile intervenite  la litera C 

   Motivulăactualiz rii - modificare atributii 

 

 

 

 

 

 

1.  Denumirea instititiei publice: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 

AZUGA 

 2. Nume  

 3. Prenume  

 4. Cod COR 222101 

 5. Incadrare: Contract Individual de Munca perioada nedeterminata   

 6. Studii: 6.1 – Pregătirea profesională de specialitate : examen de 

grad principal 

6.2-Studii superioare-  
6.3 - Studii postliceale: - sc.postliceala 

6.4 - Studii medii: liceu 

6.5 - Studii generale:ăşcoal ăgeneral ; 
6.6 - Alte studii, cursuri şi specializări: 
 

 Postul: DE EXECUTIE 

Nivelul studiilor: P.L. 

Gradul profesional al ocupantului 

postului: 
PRINCIPAL  

Gradă /ă Nivelă deă certificareă şiă
autorizare 

- Certificat de membru 

O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat 

anual. 

- Asigurare Malpraxis (Legea 

95/2006, cap. V, art.656/1) 
 

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a 

moaşeiăşiăasistentuluiămedical) 

Situa iaăpostuluiă(ocupat/vacant): vacant 

Anexa nr._1_ din data de_______ălaăContractulăIndividualădeăMunc ănr.__ din data de_______ 

I. DATE PERSONALE 
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Punctajul postului (calculat conform 

anexei de la cap. VI) 
Minim = 3,5 Maxim = 4,5 Mediu = 4,0 

 

 

 

 

1.Locul de munca: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE AZUGA 

2.Sectia/Compartimentul: RADIOLOGIE 

3.Timpul de lucru:   12/24 ore/zi- 48 ore/saptamana, cu ore SRL, la ture 

4.Relatii: 4.1 – Reltii ierarhice:  

-subordonare:    - subordonat  medicului sef de sectie, 

medicului de garda, asistentului sef de sectie 

- supraordonare:- are in subordine  personal auxiliar 

sanitar 

4.2 -Relatii functionale: cu pacientii internati, 

activitate  curenta in cadrul sectiei, conform 

programului de lucru, stabilit in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare si Regulamentului Intern. 

4.3 Relatii de colaborare: colaboreaza cu celelalte 

compartimente functionale ale unitatii, in scopul 

realizarii sarcinilor de serviciu  

 

 

III. Specificatiile (cerintele) postului                                                                                       . 
 
1.1 Studii 

 
1.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate : examen de grad principal 

1.1.2-Studii superioare-  
1.1.3 - Studii postliceale: - sc.posticeala 

1.1.4 - Studii medii: liceu  

1.1.5 - Studii generale:ăşcoal ăgeneral ; 
1.1.6 - Alte studii, cursuri şi specializări: perfectionare continua pentru obtinerea creditelor EMC                   

necesare pentru acreditarea in libera practica. 

 

2.2 – Experienţa 

 

2.2.1 - Experienţa în muncă:  ani 

2.2.2 - Experienţa în specialitate:  ani 

2.2.3 - Experienţa în unitatea: ani 

2.2.4 - Experienţa în domenii conexe: 

 

3.3 – Relaţiile cu celelalte posturi 
 

3.3.1 - Nivelul de supervizare: ( ) Minim         ( ) Mediu         ( X) Maxim 

3.3.2 – Reltii ierarhice: subordonat  medicul sef de sectie, medicului de garda, asistentul sef de sectie 

3.3.3 – Relatii de subordonare: are in subordine personalul  auxiliar sanitar  

3.3.4 -Relatii functionale:  cu pacientii internati,activitate  curenta in cadrul sectiei, conform 

programului de lucru, stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si Regulamentului Intern. 

3.3.5 Relatii de colaborare: : colaboreaza cu celelalte compartimente functionale ale unitatii, in scopul 

realizarii sarcinilor de serviciu  

 II. SARCINI ORGANIZATORICE 
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3.4 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul unitatii 
Angajatulăvaăbeneficiaădeăcursuriăperiodiceăşiăneperiodiceădeăpreg tireă. 
3.5 - Sistemul de promovare 

Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual: nu este cazul 

Criteriile de promovare: 

Periodicitateaăevalu riiăperforman elorăindividualeă(dac ăesteăcazul):ăpentruăajustareaăsalarial ă
angajatulăvaăfiăevaluatăcelăpu inăoădat ăpeăan,ăinăfunctieădeălegislatiaăinăvigoare;ă 
Periodicitateaăpromov rii:ăIn functie de performantele profesionale individuale apreciate cu 

calificativul “foarteăbine”ădeăcelăputinădouaăoriăinăultimiiă3ăani,ăpersonalulăangajatăpoateăpromovaăină
grade sau trepte profesionale, imediat superioare, din 3 in 3 ani. 

 

 

 

 

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si 

termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor 

stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;  

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, 

cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si 

a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la 

termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, 

cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului; 

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si 

incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop;   

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative 

specifice 

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii 

atributiilor; 

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale 

spitalului; conduce prin exemplul personal;  

 

(exprimat prin indicatori) 

 

Nr. 

crt

. 

INDICATOR

I 

pondere 

indic.in 

standard 

Unit.de masura specifica operatiunilor postului INDICI DE 

PERFORMANTA 

/puncte acordate 

 

1. 

 

CANTITATE 

20% 

 Realizareaăînăîntregimeăaăsarcinilorăprev zuteăînăfişaă
postului, în vedereaăbuneiădesf şur riăaăactivit iiăbirouluiă
(vezi cap. VI); 

 Urm rireaăşiăimplicareaăînăbun ăderulareăaălucrariloră
întocmite,ă(asumateăcaăsarcin ădeăserviciu)ăă(veziăcap.VIă); 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

2. 

 

CALITATE 

20% 

 Desf şurareaăăactivit ilorăf r ădisfunc ionalit iăsauăeroriă
(vezi cap.VI); 

 Acurate eaădocumentelor,ăactelor,ămaterialelorărealizateă
(vezi cap. VI); 

 Gradulădeămul umireăalăbeneficiarilorăserviciilorăoferiteă
(vezi cap.VI); 

 Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

IV. Standard de performanţă asociat postului 
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ale compartimentului (vezi cap. VI). 

 

3. 

 

COSTURI 

10% 

 Optimeăînăraportăcuăeficien aăac iunilorăsolicitateăsauă
propuse. 

- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, si 

medicamente 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

4. 

 

TIMPUL 

20% 

 utilizareaăeficient ăaăprogramuluiădeălucruăprinăfolosireaă
timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de 

serviciu; 

 realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun 

pentruăbunaădesf şurareăaăactivit iiăsiăobtinereaăunuiăgradă
ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor 

oferite 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

5. 

UTILIZAREA 

RESURSELOR 

15% 

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la 

dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în 

scopulăîndepliniriiăatribu iilor. 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: 

aparatura, materiale sanitare,medicamente. 

 

 

5.1.Bine 

si5.2.F.Bine/5pct. 

5.1.Mediu 

si5.2.F.Bine/4pct. 

5.1.Mediu 

si5.2.Bine/3pct. 

5.1.Mediu 

si5.2.Mediu/2pct. 

5.1.Satisf.ăşiă
5.2.Satisf./1 pct. 

 

6. 

 

MOD DE 

REALIZARE 

15% 

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in 

colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in 

echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica 

nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si 

aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si 

conducere. 

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa; 

- initiativa pentru formularea de solutii noi; 

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale 

F.Bine/5pct. 

Bine/4pct. 

Mediu/3pct. 

Satisfacator/2pct. 

Nesatisf c toră/1ă
pct. 

 

 

 

 

Evaluarea activitatii: 

1. obiectivele de performanta individuala: 
- modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului; 

- modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. 

2. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte 

bine) 

- rezultatele obtinute:- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate 

                               - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele 

stabilite; 

   -eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii 

obiectivelor propuse; 

- adaptarea la complexitatea muncii: - adaptarea la conceptia de alternative de 

schimbare sau de solutii noi(creativitate) 

      -analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si 

consecintelor evaluate; 

    - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive) 

V. Criterii de evaluare ale postului 
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          - asumarea responsabilitatii: - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in 

realizarea atributiilor; 

    - evaluarea nivelului riscului decisional; 

            - capacitatea relationala si disciplina muncii: - capacitatea de evitare a starilor 

conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice; 

                                               - adaptabilitatea la situatii neprevazute; 

3. Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful 

ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens. 

4. Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor 

obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor 

instrumente de evaluare elaborate de angajator 

5. Periodicitatea de evaluare a performantelor- Annual 

 

DESCRIEREA POSTULUI: 

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului 

Nr. CRITERIUL Calificativul 

crt.  MINI

M 

MAXI

M 

1. Cunostinte si experientaprofesionala- Competenta profesionala 4 5 

1.1. Pregatirea de baza – absolvent  al invatamantului postliceal sau liceu sanitar 

si examen de echivalare. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in 

fisa postului 

3 4 

1.2. Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, 

specializari, cursuri –  

1 1 

2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu 

prevazute in fisa postului 

4 5 

2.1. Realizarea obiectivelor individuale de activitate 3 4 

2.2. Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu 1 1 

3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea 

muncii- influenta, coordonare si supervizare 

3 4 

3.1. Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului 2 3 

3.2. Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat 1 2 

4. Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina 

4 5 

4.1 Receptivitate 1 1 

4.2 Disponibilitate la efort suplimentar 0 1 

4.3 Perseverenta 1 1 

4.4 Obiectivitate 1 1 

4.5 Disciplina in munca 1 1 

5. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu 

incadrarea in normative de consum 

3 4 

5.1 Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii 

sarcinilor de serviciu 

3 4 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate 3 4 

6.1. Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii 1 1 

6.2. Gradul de autonomie, initiative si creativitate 1 1 

6.3. Efortul intelectual 1 1 

6.4. Aptitudini deosebite 0 1 

6.5. Tehnologii speciale 0 0 

7. Conditii de munca 3 4 
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7.1 Respectarea programului de lucru 1 2 

7.2 Utilizarea resurselor puse la dispozitie 1 1 

7.3 Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia 

proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor 

acesteia. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Informarea continua privind cele mai noi si eficiente metode de diagnostic si tratament din 

domeniu. 

 
 

 

 

 

- In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, 

patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului. 

- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 

 

 

 

 

VI. Descrierea activităţilor corespunzătoare postului 

A. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI 
 

C. Limita de competenta 

B. OBIECTIVELE SPECIFICE  ALE POSTULUI 
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In cadrul ariei de probleme ce priveste acitivitatea pe care o desfasoara, conform atributiilor, sarcinilor din  

prezenta fisa , a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului Intern si deciziile 

angajatorului. 

Are dreptul sa ia decizii si sa intreprinda actiuni privind rezolvarea lucrarilor repartizate. 

Solicita aprobarile necesare in situatia in care considera ca, pentru rezolvarea acestora isi depaseste competenta. 

 

 

 

 Principalele elemente componente ale procesului de delegare sunt: 

-        insarcinarea; 

-        atribuirea competentei formale; 

-        incredintarea responsabilitatii. 

 Insarcinarea consta in atribuirea de catre un manager, unui subordonat a efectuarii unei sarcini 

ce-i revine de drept prin organizarea formala. Aceasta implica delimitarea sa de celelalte sarcini, 

impreuna cu precizarea perioadei in care trebuie realizata, a rezultatelor scontate si a criteriilor de 

apreciere a lor. 

 Prin atribuirea competentei formale se asigura, subordonatului libertatea decizionala si de 

actiune necesara realizarii sarcinii respective. Evident, pentru a deveni efectiva,  autoritatea formala 

trebuie dublata de autoritatea cunostintelor. 

 Incredintarea responsabilitatii asiguraărefacereaă„triunghiuluiădeăaur”ăalăorganizariiăpentruă
sarcina in speta. In virtutea responsabilitatii acordate noul executant este obligat sa realizeze sarcina 

delegata, in functie de rezultatele obtinute, fiind recompensat sau sanctionat.  

 De retinut ca in cazul delegarii se produce dedublarea responsabilitatii, in sensul ca, desi 

executantul raspunde integral de realizarea sarcinii si de utilizarea competentei acordate, managerul 

care a efectuat delegarea isi mentine in fata superiorilor responsabilitatea finala pentru realizarea 

sarcinii. 

 

Pe timpul concediului de odihna, concediului medical sau in alte situatii neprevazute, este inlocuit de:__ 

_____________, cu responsabilitati limitate, conform anexelor 1 si 2 la prezenta fisa  si a cererii de 

concediu de odihna. 

 
 

 

 

 Drept de verificare/control asupra personalului din subordine, înăbazaăautorit iiăspecificateăînăfişaădeă
post  

 

 

 

 Dreptulădeăsemn tur  

 

intern –da, documente interne ale spitalului 

 

extern - nu 
 

 

 

G. Sarcini, competente, responsabilitati in realizarea obiectivului postului 
 (Sarcini de serviciu) 

D. DELEGAREA DE ATRIBUTII/COMPETENTA 
 

E. DREPT DE VERIFICARE/CONTROL 
 

F. DREPTUL DE SEMNATURA 
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COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN RADIOLOGIE 

Competente principale: radiografierea pacientului, developarea filmelor, asistarea medicului la 

examenele de radiologie. De asemenea, aceasta functie presupune competente administrative, de 

organizare a propriei activitati si de comunicare cu personalul medical si cu pacientii. 

COMPETEN E 

Activit ileă specificeă profesieiă deă asistentă medicală deă radiologieă suntă exercitateă corespunz toră
calific riiă profesionaleă însuşiteă prină cursurileă profesionale,ă titluriă deă calificareă înă profesieă şiă auă înă
vedereărealizareaăacord riiădeăîngrijiri,ăevaluareaăacestoraăşiăasigurareaăcontinuit ii lor. 

SERVICII MEDICALE ACORDATE 

IMAGISTICAăMEDICAL  

 examene radiologice la angajare sau examene periodice 

 radiografii abdominale, craniofaciale, osoase,   

 radiografii pulmonare 

  

 

ATRIBUTII: 
 

 

1. preg teşteăbolnavulăşiămaterialeleănecesareăexamenului radiologic; 

2. înregistreaz ă bolnaviiă înă registrulă deă consulta iiă pentruă radioscopiiă şiă radiografiiă cuă dateleă deă
identitate necesare; 

3. efectueaz ăradiografiileălaăindica iileămedicului; 

4. execut ă developareaă filmeloră radiograficeă şiă conserv ă filmeleă înă filmotec ,ă conformă indica iiloră
medicului; 

5. p streaz ă filmeleă radiografice,ă prezentândă mediculuiă radiologă toateă filmeleă radiograficeă pentruă
interpretare; 

6. înregistreaz ă filmeleă înă cameraă obscur ă şiă dup ă uscareaă loră înscrieă dateleă personaleă peă coper ileă
filmelor; 

7. p streaz ăeviden aăsubstan elorăşiămaterialelorăconsumabile; 

8. înscrieărezultateleăinterpret riiăfilmelorăînăregistrulădeăconsulta iiăradiologice; 

9. asigur ăeviden aăexamenelorăradioscopiceăşiăradiografice; 

10. p streaz ăeviden aălaăziăaăfilmelorăconsumate; 

11. asigur ăutilizareaăînăcondi iiăoptimeăaăaparaturiiăşiăsesizeaz ăoriceădefec iuniăînăvedereaămen ineriiă
eiăînăstareădeăfunc ionare; 

12. amelioreaz ăpreg tireaăprofesional ădeăspecialitateăprinăperfec ionareaăpermanent ăaăcunoştin eloră
teoreticeăşiăpractice; 
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13. utilizeaz ăşiăp streaz ,ăînăbuneăcondi ii,ăechipamenteleăşiăinstrumentarulădinădotare,ăsupravegheaz ă
colectareaămaterialeloră şiă instrumentaruluiădeăunic ă folosin ăutilizată şiă seă asigur ădeădepozitareaă
acestora în vederea distrugerii; 

14. respect ă reglement rileă înă vigoareă privindă prevenirea,ă controlulă şiă combatereaă infec iiloră
nosocomiale Ordin nr. 916 din 27 iulie 2006; 

15. supravegheaz ăordineaăşiăcur eniaălaăloculădeămunc ; 

16. respect ă secretulăprofesională şiă codulădeăetic  şiădeontologieăală asistentuluiămedicalăgeneralist, al 

moaşeiăşiăalăasistentuluiămedicalădinăRomâniaă( HOT RÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009); 

17. -raspunde de respectarea confidentialitatii si anonimatului datelor si informatiilor privitoare la 

asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora; 

Toate informatiile despreă stareaă deă s n tateă aă pacientului,ă despreă conditiaă medical ,ă diagnostic,ă
prognoz ăsiătratamentăsiătoateăinformatiileăcuăcaracterăpersonalătrebuieăp strateăconfidential,ăchiarăsiă
dup ămoarte; 
 Informatiileăconfidentialeăpotă fiădivulgateădoarădac ăpacientulă îsiăd ăconsimt mântulăexplicităsauă
dac ălegeaăsustineăacestălucruăînămodăexpres. 

18. semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea 

reziduurilor, cat si a tuturor defectiunilor din cadrul sectiilor;  

19.  respecta si apara drepturile pacientului; 

20.  se preocupa de actualizarea cunostiintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educatie continua si conform cerintelor postului;  

21. respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 

22.  supravegheaza si coordoneaza activitatile defasurate de personalul din subordine; 

23.  participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate; 

24.  efectueazaă triajuluiă epidemiologică zilnică ală personaluluiă sec ieiă şiă instruireaă personaluluiă privindă
autodeclarareaăşiăiaăm surileănecesareăpentruăînlocuireaăcelorăbolnavi; 

25.  in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are 

urmatoarele sarcini: 

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

   b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 

26. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 

27.semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea 

reziduurilor, cat si a tuturor defectiunilor din cadrul sectiilor;  

28. respecta si apara drepturile pacientului; 

29. se preocupa de actualizarea cunostiintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educatie continua si conform cerintelor postului;  

30.respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 

31. supravegheaza si coordoneaza activitatile defasurate de personalul din subordine; 
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32. participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate; 

33.ă efectueazaă triajuluiă epidemiologică zilnică ală personaluluiă sec ieiă şiă instruireaă personaluluiă privind 

autodeclarareaăşiăiaăm surileănecesareăpentruăînlocuireaăcelorăbolnavi; 
 Ingrijirea pacientului  

Sunt nouă variabile ale calităţii definite în prezent pentru practica medicală, cât si pentru 
managementul sanitar, ce formează baza furnizării serviciilor medicale:  
-  competen aăprofesional ă- cunostin ele/abilit ile/performan aăechipeiămedicale,ăaleămanageriloră
si ale echipei de suport;  

-  accesibilitatea - furnizareaăserviciilorădeăs n tateănuăesteărestric ionat ădeăbariereăgeografice,ăsociale,ă
culturale,ăorganiza ionaleăsauăeconomice;ă 

-  eficacitatea - procedurileăăsiătratamentulăaplicatăconducălaăob inereaărezultatelorădorite;ă 
-  eficien aă- acordareaăîngrijirilorănecesare,ăcorespunz toare,ălaăcosturileăceleămaiămici;ă 

-  rela iileăinterpersonale - interac iuneaădintreăfurnizori,ădintreăfurnizoriăăsiăpacien iă(clien i),ădintreă
manageri,ăfurnizoriăăsiăpl titori,ăprecumăăsiăîntreăechipaădeăîngrijriăsiăcomunitate; 

-  continuitatea - pacientulăbeneficiaz ădeăunăsetăcompletădeăserviciiădeăs n tateădeăcare are nevoie, într-

oăordineăbineădeterminat ,ăf r ăîntrerupere,ăsauărepetareaăprocedurilorădeădiagnosticăsiătratament;ă 
-  siguran aă - riscă minimă pentruă pacientă deă complica iiă sauă efecteă adverseă aleă tratamentuluiă oriă alteă
pericole legate de furnizarea serviciilorădeăs n tate;ă 
-  infrastructuraă fizic ă ă siă confortulă - cur enie,ă confort,ă intimitateă ă siă alteă aspecteă importanteă pentruă
pacien i;ă 
-  alegerea - pe cât este posibil, clientul alege furnizorul, tipul de asigurare sau tratamentul. 

Asistentul medical: 
 -  in exercitarea profesiei, nu pot face discriminari pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, 

originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale, a conditiei sociale 

fata de pacienti.  

 - are obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor.  

 - are obligatia sa acorde asistenta medicala si ingrijirile necesare in limita competentei lor 

profesionale.  

-in caz de calamitati naturale (cutremure, inundatii, epidemii, incendii) sau accidentari in masa 

(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), este obligat sa raspunda la chemare, 

sa isi ofere de bunavoie serviciile de ingrijire, imediat ce a luat cunostinta despre eveniment.  

 -vointa pacientului in alegerea asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical 

trebuie intotdeauna respectata, indiferent care ar fi sensul acesteia.  

 - daca pacientul se afla intr-o stare fizica sau psihica ce nu ii permite exprimarea lucida a vointei, 

apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect, pentru a hotari in 

numele acestuia, cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a 

urgentelor.  

- raspunde de gestiunea sa in conformitate cu legislatia in vigoare in acest domeniu de activitate; 

- patreaza secretul de serviciu; 

34. in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de 

culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile 

medicale are urmatoarele sarcini: 

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

   b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 

35. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 

37.- in conformitate cu prevederile OMS nr.261/2007 privind dezinfectia prin mijloace chimice: 
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a) cunoaste si respecta utilizarea produselor biocide incadrate, conform prevederilor in vigoare, in tipul 

I de produs utilizat prin: dezinfectia igienica a mainilor prin spalare, dezinfectia igienica a mainilor 

prin frecare, dezinfectia pielii intact; 

b) cunoaste si respecta utilizarea biocidelor incadrate, conform prevederilor in vigoare, in tipul II de 

produs utilizate pentru: dezinfectia suprafetelor, dezinfectia dispozitivelor (instrumente) medicale prin 

imersie, dezinfectia lenjeriei ( \material moale); 

c) cunoaste si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante; 

d) graficul de curatare (decontaminare) si dezinfectie aflat pentru fiecare incapere din cadrul unitatii va 

fi completat si semnat zilnic de persoana care efectueaza dezinfectia, ora de efectuare; 

e) trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii solutiei de 

lucru si timpul de actiune, precum si concentratia de lucru. 

38.- Respecta principiile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privindăprotec iaămediului,ăprină
prevenireaăşiăcontrolulăintegratăalăpolu riiăprinăutilizareaăcelorămaiăbuneătehniciădisponibileăpentruă
activit ileăcuăimpactăsemnificativăasupraămediului. 
39. Atributii conform OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 

 a) implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor; 

  b) se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea 

practicilor adecvate pe toata durata internarii pacientilor; 

  c) mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon; 

   d)  monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii; 

   e) informeaza cu promptitudine medicul de garda in legatura cu aparitia semnelor de infectie la unul 

dintre pacientii aflati in ingrijirea sa; 

   f) initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii care prezinta 

semne ale unei boli transmisibile, atunci cand medicul nu este momentan disponibil; 

   g) limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alti 

pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

   h)  mentine o rezerva asigurata si adecvata de materiale pentru salonul respectiv, medicamente si alte 

materiale necesare ingrijirii pacientului; 

   i) identifica infectiile nosocomiale; 

   j) investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant; 

   k) participa la pregatirea personalului; 

   l) participa la investigarea epidemiilor; 

   m) asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati, unde este cazul. 

ATRIBUTII SPECIFICE MANAGEMENTULUI CALITATII  

Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:  

     

     

    te        prevederile     din   documentele       sistemului    de   management        

al         calitatii  

     

        neconforme. 

Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001-SMC 
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- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient,  

revine fiecarui angajat sau colaborator al spitalului. Acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate personala 

fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o prioritate pentru institutia 

noastra.  

 Amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient. 

- Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se 

 realizeze imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor deserviti; 

- Adaptarea serviciilor medicale la nevoile pacientilor; 

- Imbunatatirea in permanenta a calitatii actului medical; 

- Asigurarea satisfacerii pacientilor; 

- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 

- Furnizarea serviciilor de sanatate integrate, bazate pe relatii de ingrijire continua, in care 

 pacientul sa primeasca serviciile medicale de care are nevoie si in forme varíate, la toate nivelurile de asistenta, 

24 de ore pe zi. 

- Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  

- Sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.  

- Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  

Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 

-se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor 

prevazute in fisa postului. 

ATRIBUTII SPECIFICE O.M.F.P. NR.46/2003- drepturile pacientului 
- pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii 

care prin activitatea pe care o desfasoara au acces la acestea in mod direct sau indirect in conformitate 

cu Lg.nr.46/2003 drepturile pacientului si a Ordinului M.S.nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 si Lg.nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu carácter personal si libera circulatie a acestor date privind dátele cu 

carácter personal. 

- Asistenta curanta a pacientului are obligatia de a prezenta drepturile si obligatiilor pacientului.     

ATRIBUTII SPECIFICE O.U.NR.195/2005 privind protectia mediului 
Angajatii respecta principiile Ord.Urg.nr. 195/2005 privind protectia mediului, prin prevenirea si 

controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile cu 

impact semnificativ asupra mediului. 

 

Sarcini si atributii in conformitate cu cerintele  O.M.F.P. 946/2005 pentru  aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile 

publice  si pentru dezvoltarea sistemelor de control  intern/managerial 

 
PERSONALUL DE EXECUTIE      

 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte 
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 Elaboreaza proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 

dezvoltarii SCIM a nivelul structurii din care fac parte 

 Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 

specifice structurii din care fac parte 

 Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 

specifice. 

 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 

 

SEMNALAREA NEREGULILOR 
Orice salariat, in afara comunicarilor pe care le realizeaza in legatura cu obiectivele fata de care sunt 

responsabili, au posibilitatea si obligatia de a semnala unele neregularitati despre care au aflat, fara ca 

aceste semnalari sa atraga un tratament inechitabil sau discriminatoriu. 

 
-  Semnalarea neregularitatilor se face catre seful ierarhic superior, care are sarcina de a lua masurile 

care se impun pentru rezolvarea problemelor semnalate si a informa conducerea spitalului. 

Toti salariatii au acelasi obiectiv: 

a) de a realiza servicii de buna calitate, cu costuri minime, in folosul pacientilor si al salariatilor; 

b) de a-si pastra locurile de munca 

-  Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau 

orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului minora sau majora si care evident 

depasesc nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la 

cunostinta organelor abilitate ale statului. 

Prin abateri si nereguli se întelege: 
a.)  oriceăînc lcareăaăprevederilorăcoduluiăetic 

b.)  oriceăînc lcareăaăaltorălegi,ănormeăsauăreglement riăaplicabile,ăcoduriădeăpractic ă 
c.)  management defectuos 

d.)  abuz de putere 

e.)  un pericol pentruăs n tateaăsiăsecuritateaăocupational  

f.)  alteăcazuriăgraveădeăconduit ăsocial ănecorespunz toare 

g.)  ascundereaăoric reiăneglijente. 

 

ATRIBUTII SPECIFICE Legii 16/1996 modificata si completata prin Legea nr.358/2002, OUG 

39/2006, Legea nr.474/2006 si Legea nr.329/2009 privind arhivele nationale 

 

-Asigur ăp strareaălaăloculădeămunc ă(operativ )ăşiădepunereaălaăarhiv ăaădocumentelorădup ăexpirareaă
perioadeiădeăp strareăoperativ ,ălegarea,ăcartonareaăşiăidentificarea. 
- Propun predarea documentelor la arhiva Spitalului. 

- Coordoneaz ăîndosariereaădocumentelorăpeăunit iăarhivisticeălaănivelulăentit ii. 
- Propuneăpersoanaăresponsabil ăcuăîndosariereaădocumentelor. 
- Facăpropuneriăpentruăîntocmirea,ămodificareaăşiăcompletareaăNomenclatoruluiăarhivisticăală
sectiei/compartimentului/laboratorului,ăpentruădocumenteleăcreate/p strateădeăc treă
sectia/compartimentul/laboratorul pe care il conduc. 

 

ATRIBUTII SPECIFICE 

Obligatii ce revin salariatiilor privind situatiile de urgenta conform legii 307/2006 

 
  sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva in cendiilor; 

  la terminarea programului de lucru sa se verifice aparatura electrica starea ei de functionare) si 

deasemenea scoaterea acesteia din priza; 

  sa anunte imediat despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau despre 

producerea  unor incendii si sa actioneze cu mijloace existente pentru stingerea acestora; 

  sa acorde primul ajutor,cand si cat este rational posibil,semenilor,din initiativa proprie sau la 

solicitarea victimelor,conducerii,pompierilor; 
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sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor,instalatiile,echipamentul sau dispozitivul 

de lucru; 

  sa utilizeze instalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice; 

  sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilite la locul de   munca,in cazul aparitiei oricarui 

pericol iminent de incendiu; 

  sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 

producerea incendiilor; 

  sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 

aparare impotriva incendiilor; 

  respecta normele privind Sanatatea si Securitatea in Munca conf.  Legii 319/2006; 

 

ATRIBUTII SPECIFICE LEGII NR.319/2006 

Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca conform Legii 

nr.319/2006-Legea sanatatii si securitatii in munca 

Lucratorii au urmatoarele sarcini si obligatii: 

- sa-si însuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile în domeniul sanatatii si 

securitatii în munca si masurile de aplicare a acestora;  

- sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de 

productie;  

- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate 

ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;  

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala; 

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca în cel mai scurt timp posibil accidentele 

de munca suferite de persoana proprie, de alti participanti la procesul de munca;  

- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze 

de îndata conducatorul locului de munca;  

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care 

a fost acordat;  

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice în domeniul securitatii si 

sanatatii în munca, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure 

ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si 

sanatate la locul sau de munca;  

- sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în 

domeniu securitatii muncii. 

In ceea ce priveste echipamentul de protectie angajatii au obligatia: 

a) Sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de 

protectie din dotare ; 

b) Sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de 

munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate ; 

c) Sa utilizeze echimanetul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost 

atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia ; 

d) Sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in 

instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare ; 

e) Sa solicite un  nou echipament individual de protectie, atunci cand din diverse motive cel avut 

in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare. 
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Degradarea echipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia i-a fost atribuit 

sau instrainarea lui, inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute, atrage raspunderea 

acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii. 

Nepurtarea echipamentului individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in 

vigoare. 

Conform Legii nr.95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare  : 

(1) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si 

neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin 

acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament. 

(2) Personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea 

reglementarilor prezentului titlu privind confidentialitatea, consimtamantul informat si 

obligativitatea acordarii asistentei medicale. 

(3) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si 

atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu 

este disponibil personal medical ce are competenta necesara. 

(4) Toate persoanele implicate in actul medical vor raspunde proportional cu gradul de 

vinovatie al fiecaruia. 

(5) Personalul medical nu este raspunzator pentru daunele si prejudiciile produse in 

exercitarea profesiunii: 

a) cand acestea se datoreaza conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de 

diagnostic si tratament, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor si 

riscurilor in general acceptate ale metodelor de investigatie si tratament, viciilor ascunse ale 

materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicale si 

sanitare folosite; 

b) cand actioneaza cu buna-credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei 

acordate. 

 

Obligatii angajat : 

In desfasurarea activitatii sale, fiecare angajat al Spitalului are urmatoarele obligatii : 

- Studierea politicilor/procedurilor operationale din domeniul propriu de activitate, intelegerea si 

aplicarea acestora in activitatea pe care o desfasoara. 

- Imbogatirea continua a cunostintelor si competentelor profesionale, atat prin valorificarea 

oportunitatilor de care beneficiaza prin grija Spitalului, cat si prin studiul individual. 

- Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile/reglementarile legale si procedurile interne ale 

Spitalului. 

- Sa asigure neutralitatea spitalului, conform statutului, fata de interesele posibil divergente. 

- Sa constientizeze si sa protejeze imaginea si prestigiul Spitalului, inclusiv al calitatii sale de 

angajat al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga. 

-  Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru 

bunul mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita legii si 

a competentei profesionale. 
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- Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 
 

 

 

 

 

 

1. – Recompensarea directă 

1..1 – Salariul 
Forma de salarizare: în regie 

Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional) 

 

 

Minim Mediu Maxim 

  x 

 

Salariul de bază: conform legislatiei in vigoare in functie de standardele superioare de calitate 

a sarcinilor si atributiilor stipulate in prezenta fisa. 

Nivelul de salarizare poate fi influentat de performanta (nonperformanta) angajatului 
 

1..2 – Adaosurile la salariu : conform legislatiei in vigoare  

 

 

1.3 – Recompensarea indirectă 
 

Concedii cu plată: 

- pentruă perioadaă concediuluiă deă odihn ă angajatulă beneficiaz ă deă oă indemniza ieă deă concediu, 

careă nuă poateă fiă maiă mic ă decâtă salariulă deă baz ,ă indemniza iileă şiă sporurileă cuă caracteră
permanentă cuveniteă pentruă perioadaă respectiv ,ă indemniza ieă careă reprezint ă mediaă zilnic ă aă
drepturiloră salarialeă ă men ionateă dină ultimeleă 3ă luniă anterioareă celei în care este efectuat 

concediulă multiplicată cuă num rulă deă zileă deă concediu;ă indemniza iaă seă pl teşteă cuă 5ă zileă
lucr toareă înainteă deă plecareaă înă concediu;ă înă cazulă rechem riiă dină concediu,ă organiza iaă areă
obliga iaă deă aă suportaă toateă cheltuielileă salariatuluiă şiă aleă familieiă sale,ă necesareă înă vedereaă
reveniriiă laă loculă deă munc ,ă precumă şiă eventualeleă prejudiciiă suferiteă deă acestaă caă urmareă aă
întreruperiiăconcediuluiădeăodihn ; 

- concediiămedicale,ădeămaternitateăşiădeăpaternitate,ăpentruăîngrijireaăcopilului bolnav; 

- concediiăcuăplat ăpentruăformareaăprofesional ; 
 

Concedii fără plată: 

- 30ădeăzileădeăconcediuăf r ăplat ,ăacordatăoăsingur ădat ,ăpentruăpreg tireaăşiăsus inereaălucr riiă
deădiplom ăînăînv mântulăsuperior; 

- concediuăf r ăplat ăpentruărezolvareaăunorăsitua iiăpersonale; 

H. Recompensarea muncii 
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Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 
 

- Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii 

atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. 

- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din 

culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. 

- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii cu 

caracter confidential; 

- are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii spitalului situatiile in care este implicat 

direct, ori prin persoane interpuse  si care considera ca pot dauna renumelui spitalului; 

- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu 

intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul 

individual de munca, despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie; 

 

 

 

 

1..1 - Statutul angajatului:     (X) Permanent            ( ) Temporar 

1..2 - Locul desfăşurării muncii: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 
1.3. Conditii de munca :Activitatea se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit 

Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

1.4. Riscuri implicate de post : stres, ritm alert de lucru, afectiuni profesionale ; 

1.5 Compensari : sporuri pentru conditiile de munca si riscurile implicate de post, conform reglementarilor in 

vigoare ; 

1.6. Deplasari curente : potrivit nevoilor muncii 

1.7 - Resurse disponibile 
 Spaţiul disponibil: birou comun cu tot personalul mediu sanitar; 

Echipamente materiale:  dulap documente, dupal vestiar; 

Echipamente software: - 

Resurse financiare: - este raspunzator impreuna cu seful ierarhic de utilizarea rationala a 

bugetului alocat sectiei; 

Alte resurse: 

- aparatura medicala:DA 
- echipament individual de protectie: DA 

- echipament individual de lucru: DA 

- materiale igienico-sanitare: DA 

- alimentatie de protectie: DA 

Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele departamentului 

(departamentelor)ădinăsubordine;ărestric iileădeămanevrareăseăaplic ădoarăînăcazulăsecretelorădeă
serviciuăaşaăcumăauăfostăreglementateădeălege;ăînăcazulăinforma iilorăapar inândăaltoră
departamenteădecâtăceleădinăsubordine,ăaccesulălaăinforma iiăseărealizeaz ăcuăacordulă
personaluluiăresponsabilăcuăpazaăşiăprotec iaăinforma iilorărespective,ăsauăconformă
regulamentelor unitatii. 

1..4 - Timpul de muncă: 

 
Tipul de normă:    (X)ăNorm ăîntreag ăăăă(ă)ăNorm ăredus  

Nr. ore muncă / zi:  12/24 ore 

Nr. ore muncă suplimentară / zi: ): 8/16 (in functie de necesitati) 

Tipul programului de lucru: program normal; 
Timp pentru participarea la activități de îmbunătățire a calității: 1 -2 ore/saptamana din timpul de 

munca 

 

I. Conditiile de munca 
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Programul de lucru: 7:00 – 19:00; 19:00-7:00 

Pauze: ori de câte ori este necesar; 

Zilele lucrătoare: Luni - Vineri 

Zilele libere plătite:  

- Sâmb t ăşiăDuminic ,ă 
- S rb torileă legaleă (1ăşiă2ă ianuarie,ăprimaăşiă aădouaăziădeăPaşti,ă prima si a doua zi de Rusalii, 

1 mai,15 august- Adormirea Maicii Domnului,,ă1ădecembrie,ăprimaăşiăaădouaăziădeăCr ciun,ăsauă
2ă zileă pentruă fiecareă dintreă celeă dou ă s rb toriă religioaseă anuale,ă declarateă astfelă deă culteleă
religioaseălegale,ăalteleădecâtăceleăcreştine,ăpentruăpersoaneleăapar inândăacestora);ă înăcazulă înă
care angajatulă lucreaz ă înă timpulă s rb toriloră legale,ă iă seă vaă oferiă compensareaă cuă timpă liberă
corespunz torăînăurm toareleă60ădeăzile,ăsauăunăsporălaăsalariulădeăbaz ădeă100%ăădinăsalariulădeă
baz ăcorespunz torămunciiăprestateăînăprogramulănormalădeălucru; 

- a) casatoria salariatului - 5 zile;  

b) casatoria unui copil - 2 zile;  

c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;  

d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;  

e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;  

f) donatorii de sange - conform legii;  

g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta 

localitate - 5 zile. 

Concedii:ăconcediulădeăodihn ădeăbaz ăpl tităesteădeă__ăădeăzileălucr toare,ăînăafaraăs rb toriloră
legaleăşiăaăcelorlalteăzileălibereăpl tite, acordat proportional cu timpul efectiv lucrat; 

             Concediu suplimentar______________________ 

 

 

 

 

1. Va servi cu responsabilitate interesele Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, ale 

conduc torilorăşiăsalaria ilorăacesteia.ă 
2. Vaăfiăghidatăînătoateăactivit ileădeăadev r,ădreptate,ăacurate eăşiăbunăgust; 
3. Înăexercitareaăatribu iilorăvaăabordaăunăcomportamentăcareăs ăexerciteăoăinfluen ăpozitiv ăasupraă

colaboratorilor; 

4. Vaăacordaăaceeaşiăconsidera ieădrepturilorăşiăintereselorăcelorlal iăcaăşiăcerin elorăpersonale; 
5. Vaămen ineăoăatitudineăechilibrat ăşiăvaăluaăînăconsiderareăideileăşiăopiniileăaltora; 
6. Rolul în cadrulă unitatii,ă vaă fiă privită caă oă obliga ieă deă aiă ajutaă peă colaboratoriă s -şiă îndeplineasc ă

aspira iileăpersonaleăşiăprofesionale; 
7. Vaăinformaăpeăceiăinteresa iăasupraămoduluiădeălucruădinăsferaăsaădeăactivitate; 
8. Vaăfolosiămetodeăautorizateăşiărecunoscuteăpentruăcreştereaăeficien eiăşiăra ionalizareaăresurselor; 
9. Vaă respectaă competen aă profesional ă aă colegilor,ă şiă vaămunciă împreun ă cuă eiă pentruă aă sus ineă şiă

promovaăobiectiveleăşiăprogrameleăbirouluiăşiăunitatii; 
10. Isi va folosi intreaga capacitate de munca in interesul unitatii; 

 

   

1. Aptitudini de comunicare 

2. Aptitudinea de a lucra cu documente 

3. Planificarea si organizarea operatiilor si activitatilor 

4. Respectarea instructiunilor verbale si scrise 

5. Transmiterea de informatii 

6. Culegere,clasificare si interpretare a informatiilor 

K.Aptitudini si deprinderi necesare 
  

L. Cerinte pentru exercitarea postului 
 

J. Norme etice obligatorii corespunzătoare ocupantului postului 
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1. Integritate anatomo-functionala 

2. Inteligenta 

3. Spirit organizatoric 

4. Echilibru emotional 

5. Capacitatea de a lucra cu oamenii 

6. Rezistenta la stres 

7. Usurinta, clariitate si coerenta in exprimare 

8. Punctualitate 

 

 

 

Corectitudine, flexibilitate, perseveren ,ăorientareă spreă sarcin ,ăputereădeă concentrare,ă interesăpentruă

documentareă şiă solu ionareaă problemelor,ă spirită practic,ă informarea,ă ajutorareaă şiă dezvoltareaă altora,ă

tact,ăamabilitate,ăambi ie,ăîncredereăînăsine. 

 

 

 
Anexa 

Criteriile de evaluare a postului Pondere

a 

(%) 

Calificativul 

(de la 1 la 5) 

Punctajul 

rezultat 

  minim maxi

m 

mini

m 

maxi

m 

1 2 3 4 5=2*3 6=2*4 

1.Cunoştinţe şi experienţă profesionala-competenta 

profesionala 

2. Promptitudine si operativitate 

3.Calitatea muncii 

4.Receptivitate, disponibilitate, perseverenta, 

obiectivitate,disciplina 

5.Intensitatea implicarii in utilizarea resurselor 

6. Complexitate, initiative, creativitate si diversitate 

7. Conditii de munca 

10 

 

10 

20 

30 

 

10 

10 

10 

4 

 

4 

3 

4 

 

3 

3 

3 

5 

 

5 

4 

5 

 

4 

4 

4 

0.40 

 

0.40 

0.60 

1.20 

 

0.30 

0.30 

0.30 

0.50 

 

0.50 

0.80 

1.50 

 

0.40 

0.40 

0.40 

                                                                                         Punctajul total = 3.5 4.5 

                                                                                         Media =                                               4.0 

 
Intocmita de : comp.R.U.N.O.S.- EC. SIRBU DANIELA 

 
Data (ZZ/LL/AAAA) 

__01.03.2015_________ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 

____________ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 

________ 

Numeleăşiăprenumeleă
angajatului 

 

Numeleăşiăprenumele  sefului 

ierarhic 

DR.BACIU ADRIANA 

Numeleăşiăprenumeleă
ordonatorului de credite 

__CONS.JUR. PANDELE 

VICTOR___ 

Func ia 

_ASIST.MED.PRINC._ 

_____ 

Func ia: 
_MEDIC 

SPECIALIST___________ 

Func ia 

__MANAGER 

INTERIMAR_______ 

Semn tura_______________
________ 

Semn tura_______________
________ 

Semn tura_______________
________ 

VII. Anexă pentru calculul punctajului de evaluare a postului 

 M. Caracteristici de personalitate:  
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