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SPITALUL DE ORTOPEDIE     APROBAT,                        AVIZAT,  

      MANAGER                    PRIMARIA AZUGA 

SI TRAUMATOLOGIE AZUGA                    

       

               
    

               
 
 
ANEXA LA R.O.F.  

FISA POST 

INGINER   I A 

Cod C.O.R.: 214401 

 

 

   Bazaălegal  - art.39ă(2ăa)ăCodulăMuncii,ăLegislaţiaăînăvigoare,ăRegulamentulăintern,ă
Regulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionare,ăContractulăindividualădeă
munc  

   Data primei întocmiri -  2006 
   Dataăultimeiăactualiz ri - 2016 
   Nr. revizuire - 4 
   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 214401 

 5. Incadrare: Contract Individual de Munca perioada nedeterminata   

 6. Studii: 6.1 – Pregătirea profesională de specialitate :  
6.2-Studii superioare-  

6.3 - Studii postliceale: -  
6.4 - Studii medii: -liceu 
 6.5 - Studii generale:ăşcoal ăgeneral ; 
6.6 - Alte studii, cursuri şi specializări:  

 Postul: DE EXECUTIE 

Nivelul studiilor: S (superioare de lunga durata) 
Gradul profesional al ocupantului 
postului: 

INGINER I A 

Situaţiaăpostuluiă(ocupat/vacant): VACANT 

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

Punctajul postului (calculat conform 
anexei de la cap. VI) 

Minim = 3,9 Maxim = 4,9 Mediu = 4,4 

 

 

 

 

 

 

1.Locul de munca: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 

AZUGA 

2.Sectia/Compartimentul: SSM,PSI,PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE 

URGENTA 

I. DATE PERSONALE 

 II. SARCINI ORGANIZATORICE 
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3.Timpul de lucru:   8 ore/zi- 48 ore/saptamana, cu ore SRL 
4.Relatii:  4.1 – Reltii ierarhice:  

-subordonare:    - subordonat managerului 
- supraordonare:- Alti lucratori desemnati sau Serviciul intern 
de prevenire si protectie ; 
4.2 -Relatii functionale: cu sefii de 
sectii/compartimente/laboratoare, Aprovizionare/Achizitii, 
Administrativ,  extern cu serviciile externe de prevenire si 
protectie, cu furnizorii de echipamente si materiale de PM 
4.4 Relatii de reprezentare :  alaturi de directorul financiar 
contabil si manager reprezinta unitatea in relatia cu Servicii 
de ambulanta, spitale, pompieri, politie, jandarmerie, 
securitate civila, Inspectia Muncii si Directia de accidente de 
munca si boli profesionale din cadrul CNPAS, 
medici/servicii de medicina a muncii, institutii de securitate 
si sanatate ocupationala 
 

 

 

III. Specificatiile (cerintele) postului                                                                                       . 

Conform Ordinului nr.1470/2011 

1.1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului : 

1.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate :  
1.1.2-Studii superioare- studii superioare absolvite cu diploma de licenta 

1.1.3 - Studii postliceale:  
1.1.4 - Studii medii: liceu 
1.1.5 - Studii generale:ăşcoal ăgeneral ; 
1.1.6 - Alte studii, cursuri şi specializări: 

 - certificat de absolvire- specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, recunoscut de MMFPSPV si 
Ministerul Educatiei  Nationale si Cercetarii Stiintifice 

- certificat de absolvire-cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, recunoscut de 
MMFPSPV si Ministerul Educatiei  Nationale si Cercetarii Stiintifice  

 

2.1.Experienta necesara postului: 

            2.1.1.Vechime: 

            2.2.Experienta in specialitatea ceruta de post: minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor 
superioare; 
 

Competentele postului de muncă: 
- cunoștințeășiădeprinderi: 
1. Cunoștințe de management organizational, financiar; 
2.  Cunoașterea legislației în domeniu; 
3. Cunoașterea unei limbi de circulatie internațională - limba engleză - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, 

vorbit); 

Cerinte aptitudinale: 
1. nivel de inteligență generală peste medie (capacitate de sinteză și de analiză,judecată rapida); 
2.ăaptitudineăgeneral ădeăînv țare; 
 3. aptitudini de comunicare; 
4. aptitudinea de a lucra cu documente; 
5.ăplanificareășiăorganizareăaăoperatiilorășiăactivit ților; 
6.ăabilit țiădeănegociere; 
7.ăacordareășiătransmitereădeăinformații; 
8. vocabular bogat; 
9.ăatențieăselectiv ,ăconcentrat ășiădistributiv ; 
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Cerințe comportamentale: 
1.ăcapacit țiăpersuasive; 
2. capacitate de coordonare; 
3. responsabilitate personala; 
4.ăcapacitateădeăplanificareășiăorganizare; 
5.ăeficienț ăpersonal ; 
6.ăspiritădeăechip ; 
7. comportament etic/integritate; 
Motivatie personala: 

1.dornic de realizare profesionala 
 
2.2 – Experienţa titularului postului 
2.2.1 - Experienţa în muncă:  
2.2.2 - Experienţa în specialitate:  
2.2.3 - Experienţa în unitatea:  
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:  
-subordonare:    - subordonat  managerului,   
- supraordonare:- Alti lucratori desemnati sau Serviciul intern de prevenire si protectie ; 
3.3.3.Relatii functionale: cu sefii de sectii/compartimente/laboratoare, Aprovizionare/Achizitii, Administrativ,  
extern cu serviciile externe de prevenire si protectie, cu furnizorii de echipamente si materiale de PM 
3.3.4 Relatii de reprezentare: alaturi de directorul financiar contabil si manager, reprezint ăunitateaăînărelaţiaăcuă
Servicii de ambulanta, spitale, pompieri, politie, jandarmerie, securitate civila, Inspectia Muncii si Directia de 
accidente de munca si boli profesionale din cadrul CNPAS, medici/servicii de medicina a muncii, institutii de 
securitate si sanatate ocupationala 
 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 riiăperformanţelorăindividualeă(dac ăesteăcazul):ăpentruăajustareaăsalarial ăangajatulă
vaăfiăevaluatăcelăpuţinăoădat ăpeăan,ăinăfunctieădeălegislatiaăinăvigoare;ă 
Periodicitatea promov rii:ăInăfunctieădeăperformanteleăprofesionaleăindividualeăapreciateăcuăcalificativulă

“foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani, personalul angajat poate promova in grade sau trepte 
profesionale, imediat superioare, din 3 in 3 ani. 
 
 
 
Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitaive si termenele 
stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin 
strategii, programe de actiune si planuri de munca; verificarea si avizarea in termen a tuturor lucrarilor realizate 
la nivelul sectiei subordonata; 
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;  antreneaza personalul in activitati de 
conceptie, analiza si sinteza, precum si in luarea deciziilor; dezvolta spiritul inovativ al subordonatilor; 
stimuleaza la personalul din subordine loialitatea fata de spital si integritatea morala in toate actiunile pe care 
acestia le intreprind; 
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 atributriilor; 

IV. Standard de performanţă asociat postului 
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Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; 
conduce prin exemplul personal; indruma, dezvolta, antreneaza subordonatii; deleaga din atributii personalului 
aflat in subordine; 
 
(exprimat prin indicatori) 
 

Nr. 

crt. 

INDICATORI 

pondere 

indic.in 

standard 

Unit.de masura specifica operatiunilor postului INDICI DE 

PERFORMANTA 

/puncte acordate 

 
1. 

 

CANTITATE 

20% 

  -    Realizarea indicatorilor conform contractului de management; 
 Realizareaăînăîntregimeăaăsarcinilorăprev zuteăînăfişaăpostului,ăînă

vedereaăbuneiădesf şur riăaăactivit ţiiăbirouluiă(veziăcap.ăVI); 
 Urm rireaăşiăimplicareaăînăbun ăderulareăaălucrarilorăîntocmite,ă

(asumateăcaăsarcin ădeăserviciu)ăă(veziăcap.VIă); 
 Volum relativ de activitati : 
Numarul mediu de accidente de munca sau boli profesionale  
Nr. Proceduri operationale revizuite 

95 - 100%/5pct. 
90 - 95%/4pct. 
85 - 90%/3pct. 
80 - 85%/2pct. 
80%/1pct. 

 
2. 

 

CALITATE 

20% 

- asigura continuitatea activitatii unitatii conform 
standardelor si regulamentului de functionare, alinierea la 
ultimele noutati in domeniu si punerea lor in practica; 

 Desf şurareaăăactivit ţilorăf r ădisfuncţionalit ţiăsauăeroriă(veziă
cap.VI); 

 Acurateţeaădocumentelor,ăactelor,ămaterialelorărealizateă(veziă
cap. VI); 

 Gradulădeămulţumireăalăbeneficiarilorăserviciilorăoferiteă(veziă
cap.VI); 

 •ăăăăSolutiiăcorecteăprezentateăla nivelul 
compartimentului(numarul de observatii/reclamatii primite ca 
urmare a neindeplinirii corecte a sarcinilor atribuite), 

 •ăGradulădeăsatisfactieăaăpacientilorăprivindăserviciileăprestate; 
 Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale 

compartimentului (vezi cap. VI). 

 
95 - 100%/5pct. 
90 - 95%/4pct. 
85 - 90%/3pct. 
80 - 85%/2pct. 
80%/1pct. 

 
3. 

 

COSTURI 

10% 

 Optimeăînăraportăcuăeficienţaăacţiunilorăsolicitateăsauăpropuse. 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 ţiiăsiăobtinereaăunuiăgradă
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 scopul 
îndepliniriiăatribuţiilor. 
 

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 

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare 
cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin 

F.Bine/5pct. 
Bine/4pct. 
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REALIZARE 

15% 

exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, 
respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica 
procedura de lucru si conducere. 
 

Mediu/3pct. 
Satisfacator/2pct. 
Nesatisf c toră/1ăpct. 

 
 
 

Repartizarea punctelor pe factori şi subfactori 
(sau scala de evaluare pe puncte) 

  
 
 
 

Factori 
 

 
Punctaj 

maxim şi 
pondere 

pt. 
fiecare 
factor 

 
 
 

Subfactori 
 

 
                                Puncte alocate pe grade 
 

 
Ponderea 
subfacto-

rului în 
total post 

(%) 
 

    
IV 

 

   

Abilit ţi 
 

260 
26% 
 

1. Cunoştinţeă
2. Experienţ ă
3.ăIniţiativ  
 

   100 
60 
20 

 

   14 

 8  
4 
 

Efort 
 

240 
24% 

4. Fizic 
5. Intelectual 
 

   40 
100 

   8  
16 

Responsa-
bilitate 
 

360 
36% 
 

6. Pentru politica 
firmei 
7. Pentru munca 
subordonaţilor 
8. Pentruărelaţiileă
cuăclienţii 
9. Pentru 
fondurileăb neştiă

   40 
 

100 
 
20 
 
40 
 

   8 
 

16 
 

8 
 

4 
 

Condiţii de 
munc  
 

140 
14% 
 

10. Condiţii de 
lucru 
11. Riscuri 

   60 
30 

 

   8  
6 

 
Total 
punctaj 
posibil 

1000 
100% 
 

    655 
 

   100 
 

 
Repartizarea punctelor pe posturi (evaluarea posturilor) 

  
 

Posturi 
 

Subfactori 
 

 
Puncta

j total 
 

 

Rang 
 

S
f 

Sf 
2 

Sf 
3 

Sf 
4 

Sf 
5 

Sf 
6 

Sf 
7 

Sf 
8 

Sf 
9 

Sf 
10 

Sf 
11 

Medic,asist
ent sef/ 
Personal 
TESA(stud
ii 
superioare) 

100 
 

60 
 

20 
 

40 
 

100 
 

40 
 

100 
 

60 
 

30 
 

60 
 

45 
 

655 
 

IV 
 

Punctaj 
maxim 

140 
 

80 
 

40 
 

80 
 

160 
 

80 
 

160 
 

80 
 

40 
 

80 
 

60 
 

1000 
 

 

Coeficient 
de 
ponderare 
(%) 

14 
 

8 
 

4 
 

8 
 

16 
 

8 
 

16 
 

8 
 

4 
 

8 
 

6 
 

100 
 

 

 
 
 
 
 
 
Evaluarea activitatii: 

1. obiectivele de performanta individuala: 

V. Criterii de evaluare ale postului 

VI. Criterii de evaluare profesionala individuala 
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- modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului; 
- modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. 
- promptitudine si operativitate 
- calitatea lucrarilor executate si a  activitatilor desfasurate 

2. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau 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 contextul 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) 
          - asumarea responsabilitatii: - intensitatea implicarii in realizarea atributiilor de serviciu  
          si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor, utilizarea   
         echipamentului si materialelor , incadrarea in     
                     normativele de consum utilizate; 
           - evaluarea nivelului riscului decizional; 
                                                       -receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,   
         perseverenta, obiectivitate, disciplina; 
 - controlul calitatii se realizeaza in mod cumulative , prin: 
          - monitorizarea activitatii  din punctde vedere operativ; 
         - analiza retroctiva a lucrarilor 
    - monitorizarea activitatii prin intermediul unor persoane  
                 desemnate pentru aceasta activitate;  
    - analiza lunara a lucrarilor executate gresit 
              
            - capacitatea relationala si disciplina muncii: - capacitatea de evitare a starilor                     
    conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice; 
                                               - adaptabilitatea la situatii neprevazute; 
    - gradul de respectare a normelor de disciplina si etice in                       
    indeplinirea atributiilor 
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- Anual 
 
 

DESCRIEREA POSTULUI: 
Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului 

Nr. CRITERIUL Calificativul 

crt.  MINIM MAXI

M 

1. Cunostinte si experientaprofesionala- Competenta profesionala 4 5 

1.1. Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului superior de lunga durata . Vechime 
in specialitate- minim 6 ani si 6 luni. Are cunostinte si abilitati profesionale 
specificate in fisa postului 

2 3 

1.2. Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, 
cursuri –  

2 2 

2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in 

fisa postului 

4 5 

2.1. Realizarea obiectivelor individuale de activitate 2 3 
2.2. Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu 2 2 
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3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- 

influenta, coordonare si supervizare 

4 5 

3.1. Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului 2 3 
3.2. Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat 2 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 1 1 
4.3 Perseverenta 1 1 
4.4 Obiectivitate 0 1 
4.5 Disciplina in munca 1 1 
5. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu 

incadrarea in normative de consum 

4 5 

5.1 Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii 
sarcinilor de serviciu 

4 5 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate 4 5 

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 1 1 
6.5. Tehnologii speciale 0 1 
7. Conditii de munca 3 4 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia 
specifica in vigoare (Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1.425/2006). 
 

 

 
 
 
1. Realizarea atributilor corespunzatoare functiei 
2 .Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente 
3. Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate 
4. Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate 
5. Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor. 
6. Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia 
specifica in vigoare (Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1.425/2006). 
  
 
 
 
 
- 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. 

C. OBIECTIVELE SPECIFICE  ALE POSTULUI 
 

VII. Descrierea activităţilor corespunzătoare postului 

B. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI 
 

A. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI 
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- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de 
prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate. 
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de 
munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale. 
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea 
riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator. 
  
 

 

 
 
In cadrul ariei de probleme ce priveste activitatea 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. 
 Autoritate asupra altor posturi decat cele aflate in subordinea directa:....NU............. 
 
 

 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 asigura refacerea „triunghiului de aur” al organizarii pentru 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:__ 

_MALUSANU MIRCEA __________, cu responsabilitati limitate, conform anexelor 1 si 2 la prezenta fisa 

si a cererii de concediu de odihna. 

 

 
 
 
 Inăbazaăautorit ţiiăspecificateăînăfişaădeăpostă 
 
 
 
 Dreptulădeăsemn tur  
 
1.intern –da 
 

D. Limita de competenta 

E. DELEGAREA DE ATRIBUTII/COMPETENTA 
 

F. DREPT DE VERIFICARE/CONTROL 
 

G. DREPTUL  DE  SEMNATURA 
 

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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2.extern - nu 
 
 
 
 
 
 - Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM inainte de inceperea oricarei 
activitati. 
  
- Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca (in societatile care au cel putin 
50 de lucratori). 
  
- Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM 
corespunzator functiilor exercitate. 
  
- Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din masuri 
tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor. 
  
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in 
munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de 
munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuniăinăăunitateănumaiădupaăceăauăfostăaprobateădeăcatreă
angajator. 
  
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a 
instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin 
fisa postului. 
  
- Elaboreazaătematiciăpentruătoateăfazeleădeăinstruire,ăstabilește,ăinăscris, periodicitatea instruirii adecvate pentru 
fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite. 
  
- Intocmeste programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul intregului 
spital. 
  
- Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in 
Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, conform Legii nr. 
319/2006. 
  
- Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la 
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de 
munca, tinand seama de natura activitatilor din spital. 
  
- Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, 
lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati). 
  
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru 
aplicarea lui. 
  
- Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 
  
- Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea 
conform prevederilor legale. 
  
- Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea 
exercitarii lor. 
  
- Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. 
  
- Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea 

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

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. 
  
- Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum 
si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca. 
  
- Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a 
sistemelor de siguranta. 
  
- Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor 
constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora. 
  
- Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai 
lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate. 
  
- Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM in 
special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau. 
  
- Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul 
SSM  
  
- Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii. 
  
- Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile 
legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia Mediului. 
  
- Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia Mediului. 
  
- Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a 
incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale. 
  
- Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor 
periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a accidentatilor in 
munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru. 
  
- Controleazaăcontinuuămodulădeărespectareă/ăaplicareăaănormelorădeăsecuritateășiăsanatateăinămunca. 
  
- Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca. 
  
- Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu 
echipament individual de protectie. 
  
- Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile 
periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 
  
- Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din 
spital. 
  
- Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si 
efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora. 
  
- Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect. 
  
- Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente de 
raportare. 
  
- Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, 
precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale 
spitalului. 

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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- Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane competente 
a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca, potrivit prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii 
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive. 
  
- Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. 
  
   
 Descrierea responsabilitatilor postului 

a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea 
- Raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturilor necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea 
ce priveste primul-ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.   
- Sesizeaza unuia dintre superiorii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de 
rezolvare. 
b) Fata de echipamentul din dotare 
Raspunde de informarea imediata a superiorului ierarhic privind orice defectiune in functionare a 
echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 
c) In raport cu obiectivele postului 
- Are responsabilitatea de a identifica potentialul de risc de accident sau de imbolnaviri profesionale pentru 
fiecare post in parte si de a stabili tipul de semnalizare necesar, in conformitate cu Legea nr. 319/2006. 
- Are responsabilitatea de a lua toate masurile necesare de prevenire si protectie a lucratorilor, cu respectarea 
ierarhizarii masurilor, conform principiilor generale ale prevenirii. 
- Raspunde de elaborarea, pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale, de rapoarte 
privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai. 
- Colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii 
lucratorilor si prezinta propuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si / sau al eliminarii surselor de 
pericol. 
- Raspunde de pregatirea si derularea instructajelor de Protectia Muncii in functie de domeniul de activitate al 
firmei, categoriile de personal si de specificul ocupatiilor practicate. 
- Are responsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de lucru, stabilind tipul si 
cantitatile necesare si participand la receptionarea acestuia. 
- Are responsabilitate permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, 
evaluand riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propunand masuri pentru asigurarea sigurantei in 
desfasurarea proceselor de munca. 
- Raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent. 
- Raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 
d) Privind securitatea si sanatatea muncii 
- Respecta normele de SSM si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii 
firmei. 
- Raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei SSM si se preocupa permanent de 
asimilarea noutatilor specifice. 
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru 
- Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. 
- Raspunde de consemnarea in RI/ROF a activitatilor de prevenire si protectie pentru efectuarea carora serviciul 
intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate, a resurselor materiale si umane necesare 
pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in spital. 
  
 
Atribuţiile cadrului tehnic  sunt: 
a)ăparticipãălaăelaborareaăşiăaplicareaăconcepţieiădeăapãrareăîmpotrivaăincendiilorălaănivelulăspitalului; 
b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific; 
c) propune includerea în bugeteleăpropriiăaăfondurilorănecesareăorganizãriiăactivitãţiiădeăapãrareăîmpotrivaă
incendiilor,ădotãriiăcuămijloaceătehniceăpentruăapãrareaăîmpotrivaăincendiilorăşiăechipamenteădeăprotecţieă
specifice; 
d)ăîndrumãăşiăcontroleazãăactivitateaădeăapãrareăîmpotrivaăincendiilorăşiăanalizeazãărespectareaăîncadrãriiăînă
criteriileădeăconstituireăaăserviciilorădeăurgenţãăvoluntareăsauăprivate,ădupãăcaz,ăînăunitãţileăşiăinstituţiileădinăcareă
fac/face parte; 

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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e)ăprezintãăconducerii,ăsemestrialăsauăoriădeăcâteăoriăsituaţiaăimpune,ăraportulădeăevaluareăaăcapacitãţiiădeăapãrareă
împotriva incendiilor; 
f)ărãspundeădeăpregãtireaăserviciuluiădeăurgenţãăvoluntarăsauăprivat,ădupãăcaz,ăprecumăşiădeăparticipareaăacestuiaă
la concursurile profesionale; 
g)ăacordãăsprijinăşiăasistenţãătehnicãădeăspecialitateăcentrelorăoperativeăpentruăsituaţiiădeăurgenţãăînăîndeplinireaă
atribuţiilor 
Atributii   responsabil cu evidenta dispozitivelor medicale 
a) mentinerea evidentei dispozitivelor medicale aflate in utilizare si a legaturii in acest sens cu ANMDM; 
   b) sa instituie un registru general al dispozitivelor medicale aflate in utilizare, in care sa se mentioneze in mod 
expres: 
   1. denumirea/tipul dispozitivului medical, producatorul, tara; 
   2. seria/anul de fabricatie, numarul de inventar; 
   3. codul de clasificare conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   4. actul de provenienta; 
   5. data punerii in functiune; 
   6. evidenta reparatiilor si a altor operatii de intretinere, precum si a celor care le executa; 
   7. evidenta controalelor prin verificare periodica; 
   8. implicarea in eventuale incidente in utilizare (data, locatia, descrierea incidentului, personalul responsabil, 
actiunile corective etc.); 
   9. miscarea interna in cadrul unitatii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc.); 
   c) sa asigure planificarea pentru controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale aflate in utilizare, 
in conditiile prezentului ordin. 
 
RESPONSABILITATI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII:  

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
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. 400/2015 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 
 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 
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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.)  unăpericolăpentruăs n tateaăsiăsecuritateaăocupational  
f.)  alteăcazuriăgraveădeăconduit  social 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 ăexpirareaăperioadeiă
deăp strareăoperativ ,ălegarea,ăcartonareaăşiăidentificarea. 
- Propun predarea documentelor la arhiva Spitalului. 
- Coordoneaz ăîndosariereaădocumentelorăpeăunit ţiăarhivisticeălaănivelulăentit ţii. 
 

SARCINI/ATRIBUTII ASOCIATE 

Sarcini ce decurg ca mebru din diferite comisii, constituite la nivelul Spitalului. 

 
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. 

- 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 (Salarizarea in regie consta in calculul si plata salariului in raport cu 
timpul efectiv lucrat, fara a se stabili o legatura intre nivelul salariului si anumite rezultate care trebuie obtinute 
pe unitatea de timp (ora, zi, saptamana sau luna). 

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. 

I. Recompensarea muncii 
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Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 
100% din salariul de baza. 
1.2 – Adaosurile la salariu : conform legislatiei in vigoare  
1.3 – Recompensarea indirectă 

1.3.1. Recompense legale obligatorii – securitateaăsocial ,ărecompensareaăşomerilor,ăprotecţia 
lucr torilor,ăasigurareaădeăinvaliditate; 
1.3.2. Recompense legale speciale privind protecţia şomerilor – ajutorulădeăşomaj,ăajutorul 
social,ărecalificareaăprofesional ,ăasigurareaădeăs n tate,ăpreavizulăînainteădeădesfacerea 
contractuluiădeămunc ,ăajutorulălaădesfacereaăcontractuluiădeămunca,ăreangajareaăcu 
prioritateăaăfoştilorăangajaţi; 
1.3.3. Recompense privind pensiile – fondul deăpensii,ăpensiiădeăurmaş,ăpensionareălaăcerere, 
pensiiăpentruăincapacitateătemporar ; 
1.3.4. Asigurările –NU; 

1.3.5. Plata timpului nelucrat – zile libere (repausulă întreă dou ă zileă deă munc ,ă repausă s pt mânal,ă zileă deă
s rb toareă legale,ă anivers ri,ă funeralii,ă zileă pentruă alegeri,ă alteă zileă libere),ă concediuă deă odihn ,ă concediuă
medical,ă concediulă deă maternitate,ă concediulă pentruă creştereaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 2ă ani,ă concediulă
pentruă îngrijireaăcopiluluiăbolnavă înăvârst ădeăpân ă laă3ăani,ăconcediul pentru evenimente familiale deosebite, 
concediulăf r ăplat ,ăsatisfacereaăstagiuluiămilitar,ăpauzaădeămas ,ătimpăpentruăcur ţenie,ătimpădeădeplasare; 
Concedii cu plată: 

- pentruă perioadaă concediuluiă deă odihn ă angajatulă beneficiaz ă deă oă indemnizaţieă deă concediu, care nu 
poateă fiă maiă mic ă decâtă salariulă deă baz ,ă indemnizaţiileă şiă sporurileă cuă caracteră permanentă cuveniteă
pentruăperioadaărespectiv ,ăindemnizaţieăcareăreprezint  mediaăzilnic ăaădrepturilorăsalarialeăămenţionateă
dină ultimeleă 3ă luniă anterioareă celeiă înă careă esteă efectuată concediulă multiplicată cuă num rulă deă zileă deă
concediu;ă indemnizaţiaă seă pl teşteă cuă 5ă zileă lucr toareă înainteă deă plecareaă înă concediu;ă înă cazulă
rechem riiă dină concediu,ă organizaţiaă areă obligaţiaă deă aă suportaă toateă cheltuielileă salariatuluiă şiă aleă
familieiăsale,ănecesareăînăvedereaăreveniriiălaăloculădeămunc ,ăprecumăşiăeventualeleăprejudiciiăsuferiteădeă
acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihn ; 

- concediiămedicale,ădeămaternitateăşiădeăpaternitate,ăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnav; 
- concediiăcuăplat ăpentruăformareaăprofesional ; 

 
Concedii fără plată: 

- 30ă deă zileă deă concediuă f r ă plat ,ă acordată oă singur ă dat ,ă pentruă preg tireaă şiă susţinerea lucr riiă deă
diplom ăînăînv ţ mântulăsuperior; 

- concediuăf r ăplat ăpentruărezolvareaăunorăsituaţiiăpersonale; 
 

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. Contextul muncii : 

J. Conditiile de munca 
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 1.5.1.Relatiile interpersonale:  

 Comunicare :fata in fata,  prin telefon, prin e-mail,  prin contactul cu alte persoane.  
  Obiectivitatea:atâtăobiectiv ,ăbazat ăpeădate,ăcâtăşiăsubiectiv ,ăbazat ăpeărelat rileăsubordonaţiloră 
  Frecvenţa:ăridicat  
 Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea secretului de serviciu 
 1.5.2. Relatii cu alte persoane : munca in echipa, comunicare cu clienti, furnizori si intermediari 
externi.ăR spundeădeărespectareaăregulamentuluiădeăc treăpesoaneleăaflateăînăsubordine. Coordonareaăşiă
cooperareaăcuăceilalţiăangajaţiădinăcadrulăspitaluluiă. Onestitateăşiăconfidenţ ăvis-a-vis de persoanele din interior 
şiăexterior cu care este în contact. 
 1.5.3.Comunicarea: mentinerea permanenta a contactului cu managerul, seful ierarhic, colegii, clientii 
si partenerii. 
 1.5.4.Responsabilitatea pentru altii: - Responsabilitateăpentruărezultateleămunciiăsubordonaţilor  
 1.5.5.Contacte conflictuale cu altii: nu se angajeaza in nici un fel de conflicte, atat in cazul colegilor, 
cat si in cazul colaboratorilor. 
 1.5.6.Responsabilitatea in raport cu aparatura pe care o utilizează :  
-Menţinereaălaăstandardeleăuneiăbuneăfuncţion riăaăaparaturiiădinădotareă 
-Utilizareaăcuăresponsabilitateăaăaparaturiiădinădotare,ăf r ăabuzuri 
 1.5.7.Responsabilitatea in raport cu produsele muncii :  

 -Evaluareaăactivit ţiiăpersoanelorădinăsubordineă 
 -Asigurareaăunuiăclimatăpl cutălaăloculădeămunc  
1.6. Conditiile fizice ale muncii: 

 1.6.1.Postul de munca:  mobil- in cadrul compartimentului ; 
 1.6.2.Conditiile de mediu: mediu de munca extern sau intern 
 1.6.3.Solicitarile postului de munca: rezistenta la stres, capacitate de negociere, putere de organizare si 
incadrare in termene-limita. 
1.7. Caracteristicile structurale ale locului de munca: 

 1.7.1.Rutina versus  provocarea activitatii de munca: tinde sa fie mai mult o munca bazata pe 
provocare, pe aparitia in permanenta a unor noi incercari. 
 1.7.2.Ritmul muncii si planificarea: ritmul muncii este unul alert, antrenant, iar activitatea poate fi 
planificata in general zilnic sau saptamanal, planificarea modificandu-se in functie de prioritatile aparute. 
1.8. Parametrii privind starea sanatatii somatice : sa fie declarat  „ apt“   medical 
1.9. Trasaturi psihice si de personalitate :  sa fie declarat  „ apt“  psihologic la testarea psihologica 
1.10. Perioada de acomodare cu cerintele postului (perioada de proba): 3  luni 
1.11.Cerintele psihologice ale postului de munca 

Cunostinte :          

- legate de domeniul de activitate  
- de utilizare a calculatorului / programelor specifice activitatii 
Deprinderi:           

- de invatare si ascultare activa 
- usurinta de exprimare orala si verbala in conditii de stres 
- de rezolvare a unor probleme complexe 
- deschidere fata de ideile celorlalti 
Aptitudini:            

- inalte capacitati de negociere 

             - de intelegere verbala 
             - de exprimare orala 
             - originalitate 
             - sensibilitate la probleme 
- comportament analitic, cu puternice capacitati de sinteza 

- comportament de libera initiativa exprimat prin abordarea si solutionarea originala a unor probleme 

existente 

- caracter intreprinzator 

- perseverenta in urmarirea si atingerea unui scop 

- dedicare in respectarea sarcinilor de serviciu 

- dornic de a se afirma si de a promova 

1.12. Efortul depus : efort fizic 
        efort psihic si mental 
1.13. Stilul de munca : atentie la detalii, respectarea obligatiilor, cooperarea, rezistenta la stres, perseverenta, 
grija pentru alte persoane, realizare/efort,auto-control 
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1.14.Valorile si nevoile atasate muncii :  

-utilizarea abilitatilor-realizare 

-independenta-autonomie 
  -creativitate 
  -responsabilitate 
- recunoasterea –avansarea 
  -recunoastere 
  -statutul social 
  - autoritatea 
- relationarea- valorile morale 
          -colegii 
-conditii de munca-activitatea 

  - independenta 

  -siguranta locului de munca 

  -recompensarea 

  -varietatea 

1.15.Factori motivaţionali:  provoc ri,ămunc  diversificat ,ăfrecvenţaărelaţiilorăumane,ăposibilit ţiădeăavansare,ă
posibilit ţiădeădezvoltareăpersonal .   

1.16 Compensari : sporuri pentru conditiile de munca si riscurile implicate de post, conform reglementarilor in 
vigoare ; 
1.17. Deplasari curente : potrivit nevoilor muncii 
1.18 - Resurse disponibile 

 Spaţiul disponibil: birou personal; 
Echipamente materiale:  birou dotat cu telefon fix, dulap documente, dulap vestiar; 
Echipamente software: -  
Resurse financiare: - :  este ordonator  al unui buget pentruăsectie,ădeăcareădispuneăînăurmaăconsult riiă
cu superiorul direct; 
Alte resurse: 
- aparatura medicala:NU 

- echipament individual de protectie: DA 
- echipament individual de lucru: DA 
- materiale igienico-sanitare: DA 
- alimentatie de protectie: NU 

 
Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele departamentului 
(departamentelor)ădinăsubordine;ărestricţiileădeămanevrareăseăaplic ădoarăînăcazulăsecretelorădeăserviciuă
aşaăcumăauăfostăreglementateădeălege;ăînăcazulăinformaţiilorăaparţinândăaltor departamente decât cele din 
subordine,ăaccesulălaăinformaţiiăseărealizeaz ăcuăacordulăpersonaluluiăresponsabilăcuăpazaăşiăprotecţiaă
informaţiilorărespective,ăsauăconformăregulamentelorăunitatii. 

1.19 - Timpul de muncă: 
Tipul de normă:    (X)ăNorm ăîntreag ăăăă(ă)ăNorm ăredus  

 
Nr. ore muncă / zi: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana 
Nr. ore muncă suplimentară / zi: ): 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 
Programul de lucru:  orele: 8:00 – 16:00; 

 Pauze: Pauza pentru luarea mesei se include în programul de lucru  si este de  15 minute. 
Zilele lucrătoare: Luni - Vineri 
Zilele libere plătite:  

- Sâmb t ăşiăDuminic ,ă 
- S rb torileălegaleă(1ăşiă2ăianuarie,ă24ăianuarie,ăprimaăşiăaădouaăziădeăPaşti,ăprima si a doua zi de Rusalii, 

1 mai,15 august- Adormirea Maicii Domnului,30 noiembrie,ă1ădecembrie,ăprimaăşiăaădouaăziădeăCr ciun,ă
sauă2ăzileăpentruăfiecareădintreăceleădou ăs rb toriăreligioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale,ă alteleă decâtă celeă creştine,ă pentruă persoaneleă aparţinândă acestora);ă înă cazulă înă careă angajatulă
lucreaz ă înă timpulă s rb toriloră legale,ă iă seă vaă oferiă compensareaă cuă timpă liberă corespunz toră înă
urm toareleă 60ă deă zile,ă sauă ună sporă laă salariulă deă baz ă deă 100%ă ă dină salariulă deă baz ă corespunz toră
muncii prestate în programul normal de lucru; 



< SPITALUL  DE  ORTOPEDIE  SI  TRAUMATOLOGIE  AZUGA  ><FISA DE POST- Inginer I A cod COR 214401> 

 17 

a) casatoria salariatului - 5 zile;  
b) casatoria unui copil - 3 zile;  
c) nasterea unui copil - 5 zile;  
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 5 zile;  
e) Ziua de 7 aprilie – Ziuaămondial ăaă s n t ţii,ăcuărecuperareăîntr-unăintervalădeă30ădeăzileălucr toare. 
f)ă1ăziălucr toareăliber ăpentruăîngrijireaăs n t țiiăcopiilor- Legea nr. 91/2014- fara plata drepturilor 
salariale 
g) donatorii de sange - conform legii;  
Concedii: concediul de odihnă deăbaz ăpl tităesteădeă__ăădeăzileălucr toare,ăînăafaraăs rb torilorălegaleăşiă
aăcelorlalteăzileălibereăpl tite,ăacordatăproportionalăcuătimpulăefectivălucrat; 

 concediu suplimentar :________________ 
 
 
 
1. VaăserviăcuăresponsabilitateăintereseleăSpitaluluiădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzuga,ăaleăconduc torilorăşiă

salariaţilorăacesteia.ă 
2. Vaăfiăghidatăînătoateăactivit ţileădeăadev r,ădreptate,ăacurateţeăşiăbunăgust; 
3. Înă exercitareaă atribuţiiloră vaă abordaă ună comportamentă careă s ă exerciteă oă influenţ ă pozitiv ă asupraă

colaboratorilor; 
4. Vaăacordaăaceeaşiăconsideraţieădrepturilorăşiăintereselorăcelorlalţiăcaăşiăcerinţelorăpersonale; 
5. Vaămenţineăoăatitudineăechilibrat ăşiăvaălua înăconsiderareăideileăşiăopiniileăaltora; 
6. Rolulăînăcadrulăunitatii,ăvaăfiăprivităcaăoăobligaţieădeăaiăajutaăpeăcolaboratoriăs -şiă îndeplineasc ăaspiraţiileă

personaleăşiăprofesionale; 
7. Vaăinformaăpeăceiăinteresaţiăasupraămoduluiădeălucruădinăsferaăsaădeăactivitate; 
8. Vaăfolosiămetodeăautorizateăşiărecunoscuteăpentruăcreştereaăeficienţeiăşiăraţionalizareaăresurselor; 
9. Vaărespectaăcompetenţaăprofesional ăaăcolegilor,ă şiăvaămunciă împreun ăcuăeiăpentruăaăsusţineă şiăpromovaă

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

. 
 
 

Anexa 
Criteriile de evaluare a postului Ponderea 

(%) 

Calificativul 

(de la 1 la 5) 

Punctajul 

rezultat 

  minim maxi

m 

minim 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 
4 
4 
 

4 
4 
3 

5 
 

5 
5 
5 
 

5 
5 
4 

0.40 
 

0.40 
0.80 
1.20 

 
0.40 
0.40 
0.30 

0.50 
 

0.50 
1.00 
1.50 

 
0.50 
0.50 
0.40 

                                                                                         Punctajul total = 3.9 4.9 

                                                                                         Media =                                               4.4 

 
 
 
Intocmita de : comp.R.U.N.O.S.- EC. SIRBU DANIELA 
Data (ZZ/LL/AAAA) 
___16.05.2016________ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 
_16.05.2016_______ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 
_16.05.2016__ 

Numeleăşiăprenumeleă Numeleăşiăprenumeleăăsefuluiă Numeleăşiăprenumeleă

K. Norme etice obligatorii corespunzătoare ocupantului postului 

VIII. Anexă pentru calculul punctajului de evaluare a titularului postului 
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angajatului 
_ __ 

ierarhic 
_CONS.JUR.PANDELE 
VICTOR__ _ 

ordonatorului de credite 
__CONS.JUR.PANDELE 
VICTOR____ 

Funcţia 
__INGINER I A  

Funcţia: 
__MANAGER_ _____ 

Funcţia 
__MANAGER_______ 

Semn tura 
 
_______________________ 

Semn tura 
 
_______________________ 

Semn tura 
 
_______________________ 

 

    NOT :ăăToateăsarcinileăreieșiteădinădispozitiiăaleămanageruluiăăși ale Comitetului Director al spitalului, din 
documenteleăSistemuluiăIntegratădeăManagement,ădinăR.O.F.,ăR.O.I.,ăContractulăindividualădeămunc ășiă
Contractulăcolectivădeămunc ălaănivelădeăunitate,ăprecumăşiădinălegislaţiaăînăvigoare,ăsuntăanex ălaăfişaăpostului. 

  Pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinireaă necorespunz toareă aă sarciniloră deă serviciuă r spundeă disciplinar,ă
contravenţionalăsauăpenal,ădup ăcaz. 

 Fisaă postuluiă esteă valabil ă peă întreagaă perioadaă deă desf şurareă aă contractuluiă deă munc ,ă putândă fiă
reînnoitaăînăcazulăapariţieiăunorănoiăreglement riălegaleăsauăoriădeăcâteăoriăesteănecesar.ăăă 
 

 
Aceast ăviz ăatest ăc ăpersoanaărespectiv : 
   - aăluatălaăcunoştinţ ădeăfişaăpostului; 
   - seăangajeaz ăs ărespecteăconfidenţialitateaătuturorăinformaţiilorăcareăîi pot fi 
     aduseălaăcunoştinţ ăînăcadrulădesf şur riiăactivit ţiiăcorespunz toareăpostului; 
   - dispuneădeăoăcopieăaăacesteiăfişe. 

Semn turaăăăă...........................ăăăăăăăăăăăă
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