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    SPITALUL DE ORTOPEDIE     APROBAT,                      AVIZAT,  

                         MANAGER                 PRIMARIE AZUGA  

        

               

    

               

 
ANEXA LA R.O.F.  

FISA POST  

(OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE) 

  Cod C.O.R.: 313205 

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

   Data primei întocmiri -  2006 

   Dataăultimeiăactualiz ri - 2016 

   Nr. revizuire - 2 

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

   Motivulăactualiz rii - completare atributii 

 

 

 

 

1.  Denumirea instititiei publice: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 

 2. Nume  

 3. Prenume  

 4. Cod COR 313205 

 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: -  

6.5 - Studii generale:ăşcoal ăgeneral ; 
6.6 - Alte studii, cursuri şi specializări: cursul de instruire privind 

insusirea notiunilor fundamentale de igiena 

 Postul: DE EXECUTIE 

Nivelul studiilor: G (studii generale) 

Gradul profesional al ocupantului postului:   

Situaţiaăpostuluiă(ocupat/vacant): vacant 

Anexa nr._1_ădinădataăde_______ălaăContractulăIndividualădeăMunc ănr.__ din data de_______ 

Punctajul postului (calculat conform anexei 

de la cap. VI) 

Minim = 3,0 Maxim = 4,0 Mediu = 3,5 

 

 

 

 

1.Locul de munca: SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 

AZUGA 

2.Sectia/Compartimentul: STATIA DE CLORINARE + GARDEROBA 

3.Timpul de lucru: 8 ore/zi,  o medie de 40 deăoreăpeăs pt mân ;  
4.Relatii: 4.1 – Reltii ierarhice:  

-subordonare:    - subordonat  managerului,directorului medical, 

directorului financiar-contabil 

- supraordonare:- - 

4.2 -Relatii functionale: cu pacientii internati, 

activitate  curenta in cadrul statiei de clorinare, 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 

I. DATE PERSONALE 

 II. SARCINI ORGANIZATORICE 
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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-  
1.1.3 - Studii postliceale: - 

1.1.4 - Studii medii: profil chimie  

sau 

1.1.5 - Studii generale: şcoală generală;  
1.1.6 - Alte studii, cursuri şi specializări:-curs laborant 

 

2.1.Experienta necesara postului: 

            2.1.1.Vechime: - minim 3 ani 

            2.2.Experienta in specialitatea ceruta de post: -minim 3 ani 

            2.3. Categoria de calificare nivel 2 

Competentele postului de muncă: 
 

- competente fundamentale: 

 - planificarea propriei activitati; 

 - perfectionarea continua;  

 - lucru in echipa multidisciplinara; 

 - competente generale: 
  - comunicarea interactiva; 

  - respectarea drepturilor persoanei ingrijite; 

  - supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrijite; 

  - comunicarea eficienta cu pacientii; 

    

- cunoștințe și deprinderi: 
1.  Cunoașterea legislației specifica activitatilor desfasurate 

 

 cerinte aptitudinale:  

1.ănivelădeăinteligenț ăgeneral ăpesteămedieă(capacitateădeăsintez ășiădeăanaliz ,ăjudecat ărapida);ă 
2.ăaptitudineăgeneral ădeăînv țare; 
 3. aptitudini de comunicare; 

4.ăacordareășiătransmitereădeăinformații;ă 
5. empatie 

cerințe comportamentale: 
1. responsabilitate personala;  

2.ăcapacitateădeăplanificareășiăorganizare;ă 
3.ăeficienț ăpersonal ;ă 
4.ăspiritădeăechip ;ă 
5. comportament etic/integritate;  

 

2.2 – Experienţa titularului postului 

2.2.1 - Experien a în muncă:    ani 

2.2.2 - Experien a în specialitate:  ani   

2.2.3 - Experien a în unitatea:    ani 

2.2.4 - Experien a în domenii conexe: 

 

3.3 – Relaţiile cu celelalte posturi 
 

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

3.3.2 – Reltii ierarhice:  

-subordonare:    - subordonat  managerului,directorului medical, directorului financiar-contabil 

- supraordonare:- - 

3.3.3 -Relatii functionale: cu pacientii internati, 

activitate  curenta in cadrul statiei de clorinare, conform programului de lucru, stabilit in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare si Regulamentului Intern. 

3.3.4  Relatii de colaborare: colaboreaza cu celelalte compartimente functionale ale unitatii, in scopul realizarii sarcinilor 

de serviciu 

3.4 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul unitatii 
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Angajatulăvaăbeneficiaădeăcursuriăperiodiceăşiăneperiodiceădeăpreg tire profesionala conform  ordinelor in vigoare. 

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 ăangajatulăvaăfiă
evaluatăcelăpuţinăoădat ăpeăan,ăinăfunctieădeălegislatiaăinăvigoare;ă 
Periodicitateaăpromov rii: In functie de performantele profesionale individuale apreciate cu calificativul “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 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. 

INDICATORI 

pondere indic.in 

standard 

Unit.de masura specifica operatiunilor postului INDICI DE 

PERFORMANTA 

/puncte acordate 

 

1. 

 

CANTITATE 

20% 

 Realizarea în întregime a sarcinilorăprev zuteăînăfişaăpostului,ăînă
vedereaăbuneiădesf şur riăaăactivit ţiiăbirouluiă(veziăcap.ăVI); 

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

 Modulădeăr spunsălaăalteăsolicit riădecât cele curente; 

 Modulădeăîndeplinireăcantitativ ăăaăsarcinilor; 
 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

2. 

 

CALITATE 

20% 

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

 Acurateţeaădocumentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. 

VI); 

 Gradulădeămulţumireăalăbeneficiarilorăserviciilorăoferiteă(veziăcap.VI); 
 Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale 

compartimentului (vezi cap. VI). 

• Numarul mediu de observatii/reclamatii primite ca urmare a 

neindeplinirii corecte a sarcinilor atribuite 

• Modulădeăîndeplinireăăcalitativ ăaăsarcinilor; 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

3. 

 

COSTURI 

10% 

 Optimeăînăraportăcuăeficienţaăacţiunilorăsolicitate sau propuse. 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

4. 

 

TIMPUL 

20% 

 utilizareaăeficient ăaăprogramuluiădeălucruăprinăfolosireaătimpuluiădeă
lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu; 

 realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru 

bunaădesf şurareăaăactivit ţiiăsiăobtinereaăunuiăgradăridicatădeă
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 îndeplinirii 

atribuţiilor. 

5.1.Bine 

si5.2.F.Bine/5pct. 

5.1.Mediu 

IV. Standard de performanţă asociat postului 
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 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/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 

(%) 
 

  

VII 

      

Abilit ţi 
 

260 

26

% 

 

1. Cunoştinţeă
2. Experienţ ă
3.ăIniţiativ  

 

 70 

30 

20 

     14 

 8  

4 

 
Efort 

 

240 

24

% 

4. Fizic 

5. Intelectual 
 

 60 

40 

 

      8  

16 

 Responsa

-bilitate 

 

360 

36

% 

 

6. Pentru politica 

firmei 

7. Pentru munca 

subordonaţilor 

8. Pentruărelaţiileăcuă
clienţii 
9. Pentru fondurile 

b neştiăaleăfirmei 

 

 20 

 

5 
 

60 

 

20 

 

      8 

 

16 
 

8 

 

4 

 

Condiţii 
de munc  

 

140 

14

% 

 

10. Condiţii de 

lucru 
11. Riscuri 
 

 60 

30 

 

      8  

6 

 
Total 

puncta

j 

posibil 

1000 

100

% 

 

  415 

 

      100 

 

 

Repartizarea punctelor pe posturi (evaluarea posturilor) 

  
 

Posturi 
 

Subfactori 

 

 

Punctaj 

total 
 

 

Rang 
 

S

f 

1 

Sf 

2 

 

Sf 

3 

 

Sf 

4 

 

Sf 

5 

 

Sf 

6 

 

Sf 

7 

 

Sf 

8 

 

Sf 

9 

 

Sf 

10 

 

Sf 

11 

 

V. Criterii de evaluare ale postului 
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Muncitor 

calificat/ 

ingrijitoare

/infirmiera

/brancardi

er/spalator

easa 

 

70 

 

30 

 

20 

 

60 

 

40 

 

20 

 

5 

 

60 

 

20 

 

60 

 

30 

 

415 

 

VII 

 

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: 

- 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) 

          - 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- Anual 

DESCRIEREA POSTULUI: 

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului 

Nr. CRITERIUL Calificativul 

crt.  MINIM MAXIM 

1. Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala 3 3 

 1.1 -Demonstreaz ăcunoştinţeăşiăabilit ţiăprofesionaleăexcelenteăşiăoăcapacitateăprofesional ă
superioar ăcerinţelorăfişeiăpostului.ă(1) 
1.2 -Întotdeaunaăesteăexactăşiăprecisăînăexecutareaăsarcinilorădeăserviciu,ăcuăconsumăminimădeă
resurse. (1) 

1.3 -Frecventăparticip ălaăactivit ţiădeăformareăprofesional ăînădomeniulăspecificădeă
activitate. (1) 

1.4 -Calitateaăşiămodulădeăcomunicareăseăafl ălaăunănivelăfoarteăînaltăşiăauăinfluenţată
realizareaăobiectivelorăşiăauăîmbun t ţităimagineaăinstituţieiămultăpesteăaştept ri.(1) 
1.5 -Esteăfoarteăbunămembruăalăechipei,ăcomunic ăîntotdeaunaăcelorlalţiăexperienţaă
dobândit ,ăîncurajeaz ăcooperareaăşiăacordaăintotdeaunaăsprijinăcelorlalti.ă(1) 

  

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

postului 

3 4 

VI. Criterii de evaluare profesionala individuala 
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 2.1 -Întotdeaunaăîşiăorganizeaz ăînămodăeficientăsarcinileăşiălucr rileăprimiteăşiăreuşeşteăs ă
fac ăoăprioritizareaăcorespunz toareăaăacestoraă(1) 
2.2 -Reuşeşteămereuăs ăidentificeăînămodăcorespunz torăactivit ţileăcareătrebuieădesf şurateă
pentru îndeplinirea sarcinilor primate (1) 

2.3 -Întotdeaunaăesteăexactăşiăprecisăînăexecutareaăsarcinilorădeăserviciu,ăcuărespectareaă
termenelor stabilite (1) 

2.4 -Întotdeaunaăsarcinileăşiălucr rileăprimiteăauăfostăîndepliniteăînămodăcorespunz tor (1) 

2.5 -Întotdeaunaăîşiămonitorizeaz ăcorectăexecutareaăsarcinilorăşiălucr rilorăprimite,ăastfelă
încâtăs ăseăîncadrezeăînătimpăşiăs ăexecuteălucr riădeăcalitateă(1) 

  

3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, 

coordonare si supervizare 

3 4 

 3.1-Pesteă80%ădinănum rulămediuăanualădeăsarcini/ălucr riăspecificeăpostuluiăocupatăşiă
repartizate la nivelul compartimentului/ laboratorului  

- numar mediu de pacienti internati/externati/asistenta/luna; 

- numar mediu de tratamente parenterale, recoltari de produse patologice si un numar  relativ 

mic de toaleta plagii si pansament, etc. 

- numar mediu de bolnavi asistati/asistenta/luna (1) 

3.2- Înăproporţieăcuprins ăîntreă0-20%ălucr rileăexecutateăauăfostăreturnateăîn vederea 

refacerii (1) 

3.3- Reuşeşteămereuăs ăreprezinte,ăînălimitaăcompetenţei,ăinstituţiaădinăcareăfaceăparteă(1) 
3.4- Foarte des s-aăimplicatăînăproiecteăsauăactivit ţiăştiinţificeăsauăciviceăprinăs-a promovat 

imagineaăinstituţieiădinăcareăfaceăparteă(1) 

3.5-Nuăexist ănicioăneconformitate,ăabatereăşiăreclamaţieăidentificat /ăînregistrat ăînă
activit ţileădesf şurateăînăperioadaăevaluat ă.Confirmataăprinălipsaăacuzatiilorădeămalpraxis.ă
Asigura pastrarea secretului profesional si  ofera informatii apartinatorilor numai in interesul 

bolnavului. (1) 

  

4. Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenta, obiectivitate, disciplina 

3 4 

 4.1- Înăactivitateaădesf şurat ,ădemonstreaz ăunănivelăfoarteăbunăalăcunoaşteriiăşiărespect riiă
atribuţiilorăşiăsarcinilorădeăserviciu.ă(1) 
4.2- Înăactivitateaădesf şurat ,ădemonstreaz ăunănivelăfoarteăbunăalăcunoaşteriiăşiărespect riiă
legislaţieiăspecifice,ăaădeciziilor,ăregulamentelorăşiăprocedurilorăinterne.ă(1) 
4.3- Este foarteăbunămembruăalăechipei,ăacord ăîntotdeaunaăsprijinăcelorlalţiăşiăîşiărespect ă
întotdeauna colegii. (1) 

4.4- Întotdeaunaămanifest ădisponibilitateălaăefortăsuplimentarăşiălaăprogramădeălucruă
prelungit. (1) 

4.5- Nuăexist ănicioăabatereădisciplinar ăînăperioadaăevaluat ăă(1) 

  

5. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in 

normative de consum 

3 4 

 5.1- Realizareaăsarcinilorălaănivelăînaltăesteărezultatulădirectăalăîmbun t ţiriiăutiliz riiă
resurselor puse la dispoziţieăşiăalăproceselorădeălucru.ă(1) 
5.2- Realizareaăsarcinilorălaănivelăînaltăesteărezultatulădirectăalăîmbun t ţiriiăutiliz riiă
echipamenteleădeălucruăpuseălaădispoziţieăşiăalăproceselorădeălucru.ă(1) 
5.3- Întotdeaunaăcaut ămetodeănoiăşiăoriginaleădeăsoluţionareăaăproblemelorăcurenteăşiă
obiectivelor de lucru. (1) 

5.4- Organizareaăeficient ăaăactivit ţiiăesteălaăunănivelăfoarteăînalt,ădeterminândăreducereaăcuă
multăpesteăaştept riăaătimpilorădeălucru.ă(1) 
5.5- Întotdeaunaăsarcinile/ălucr rileărepartizateăsunt executate la nivel înalt, acesta fiind 

rezultatulădirectăalăîmbun t ţiriiăutiliz riiăresurselorăpuseălaădispoziţieăşiăaăproceselorădeă
lucru. (1) 

  

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

 6.1- Îşiăasum ăînămodăfrecventăresponsabilit ţiăpentruăsoluţionareaăproblemeloră(1) 
6.2- Întotdeaunaăîşiăidentific ădeficienţeleădinăactivitateaăsaăşiăiaăm surileănecesareăpentruă
corectarea acestora (1) 

6.3- Mereuăareăoăatitudineăpozitiv ăfaţ ădeăideileănoiăşiădeăschimb rileăsurveniteăîn 

activitate.(1) 

6.4- Frecventăesteăactivăşiăcuăiniţiativ ,ăfrecventăvineăcuăpropuneriădeăîmbun t ţireăaă
activit ţiiăprofesionaleăproprii,ăcâtăşiălaănivelădeăcompartimentă(1) 
6.5- Frecventămanifest ăiniţiativ ădeăa-şiăîmbun t ţiăpreg tireaăprofesional ,ăidentificând 

oportunit ţiădeăformareăînădomeniulăprofesională(1) 

  

7. Conditii de munca 3 4 
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 7.1- Respect ăîntotdeaunaăprogramulădeălucruă(1) 
7.2- Încurajeaz ăcooperareaăşiărealizeaz ăceleămaiăbuneărezultateăcombinândălucrulăindividuală
şiăînăechip ăînăfuncţie de specificul sarcinilor ce trebuie realizate. (1) 

7.3- Demonstreaz ăcunoştinţeăşiăabilit ţiăexcelenteăînăutilizareaăcalculatoarelorăşiăaăaltoră
echipamenteăinformaticeăşiăoăcapacitateăprofesional ăsuperioar ăcerinţelorăfişeiăpostului.ă(1) 

7.4- Nu agreeaz ăst rileăconflictualeăşiăactivitateaăsaăesteămarcat ădeărelaţiiădeăcolegialitateă
(1) 

7.5- Întodeaunaăaămanifestatăunăinteresăridicatăfaţ ădeărespectareaăsecretuluiădeăserviciuăşiăaă
eticii profesionale. (1) 

  

 

 

 

 

 

 
 

Realizareaăobiectuluiăcontractuluiăindividualădeămunc ; 
 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nu are dreptul sa dea informatii apartinatorilor, privind starea pacientului; 

Nu are drept de decizie sau competente ce depasesc atributiile de serviciu; 

 

 

 

 

 

 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.  

B. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI 
 

D. Limita de competenta 

C. OBIECTIVELE SPECIFICE  ALE POSTULUI 
 

E. DELEGAREA DE ATRIBUTII/COMPETENTA 
 

VII. Descrierea activităţilor corespunzătoare postului 
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 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 si a cererii de concediu de odihna. 

 

 

 

 

 Inăbazaăautorit ţiiăspecificateăînăfişaădeăpostă 
 

 

 

 Dreptulădeăsemn tur  

intern –nu 

extern - nu 

 

 

 

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI OPERATOR TRATAREA APEI 

1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintele postului 

2. Respecta regulamentul intern 

3. Pastreaza curatenia la locul de munca 

4. Nu are voie sa intre in tura sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare avansata de oboseala 

5. Efectueaza periodic instructaj de protectia muncii si P.S.I. pentru evitarea unor evenimente nedorite 

6. Efectueaza zilnic procesul de clorinare la o perioada de 1 ½ ora pentru a asigura dezinfectia apei reziduale 

rezultate prin deversarile din cadrul sectiilor si compartimentelor din unitate 

7. Verifica zilnic calitatea apei potabile, iar la o perioda de o luna trimite proba acesteia la unitati abilitate pentru 

efectuarea analizelor necesare 

8. Verifica periodic nivelul deversarilor in canalul collector al unitatii, iar periodic pe baza referatului intocmit 

solicita efectuarea procesului de vidanjare 

9. Tine evident zilnica a orelor in care s-a efectuat clorinarea 

10. Stabileste necesarul de material (var cloros) in vederea continuitatii procesului de clorinare 

11. Sa intocmeasca la angajare si periodic/6 luni/ si sa instruiasca personalul de deservire al statiei de epurare in 

conformitate cu regulamentul de exploatare, prescriptiile de protectia muncii si de igiena; 

12. Sa planifice munca, materialele utilajele si instalatiile necesare ecploatarii statiei de epurare; 

13. Sa verifice aplicarea regulamentului de exploatare; 

14. Sa supravegheze pastrarea curateniei si ordinei in incinta statiei de epurare; 

15. Sa propuna eventualele modificari ale regulamentului de exploatare in conformitate cu experienta proprie din 

statie; 

16. Sa controleze inregistrarea din exploatare, cele periodice cat si cele accidentale. 

17. Sa pastreze la statie si la zi planurile statiei de epurare precum si toate inregistrarile, analizele, etc. 

18. Sa urmareasca procesul de scurgere a apelor reziduale si puritatea lor pentru a putea face eventualele propuneri de 

ameliorare a calitatii apelor reziduale intrate in statie. 

19. Sa semnaleze conducerii spitalului defectiunile care provoaca evacuarea unor ape reziduale impurificate prin 

limitele admise de regulament. 

20. Sa urmareasca, sa intocmeasca planul de reparatii curente si capital si sa urmareasca realizarea lui. 

21. Sa intocmeasca planul de masuri pentru exploatarea in timp de iarna; 

22. Sa posede cunostinte de laborator pentru efectuarea analizelor; 

7. Verifica zilnic calitatea apei potabile, iar la o perioda de o luna trimite proba acesteia la unitati abilitate pentru 

efectuarea analizelor necesare 

8. Verifica periodic nivelul deversarilor in canalul collector al unitatii, iar periodic pe baza referatului intocmit 

solicita efectuarea procesului de vidanjare 

9. Tine evident zilnica a orelor in care s-a efectuat clorinarea 

10. Stabileste necesarul de material (var cloros) in vederea continuitatii procesului de clorinare 

ATRIBU IILE POSTULUI  DE GARDEROBIER 

a) primeste , efectueaza sau ajuta la echiparea pacientilor nou internati; 

b) asigura igiena individuala, cat si deparazitarea pacientilor nou internati; 

c) triaza si depoziteaza ( la nevoie) hainele pacientilor, in conditii de igiena si securitate; 

d) insoteste bolnavul nou internat la salonul la care a fost repartizat, predandu-l pe baza de 

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

F. DREPT DE VERIFICARE/CONTROL 
 

G. DREPTUL  DE  SEMNATURA 
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semnatura asistentului de salon; 

e) depoziteaza hainele pacientilor in huse individuale etichetate cu N/P, data internarii, salon, 

sectie si continut; 

f) tine evidenta scriptica in registru, a hainelor( efectelor) pacientilor; 

g) asigura pastarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire; 

h) Va elibera la fiecare bolnav in parte un bon de primirea efectelor la garderoba; 

i) In bon se vor trece toate datele de stare civila precum si bunurile primite de bolnav de la 

garderoba unitatii si se va urmari data externarii pentru recuperarea bunurilor spitalului; 

j) Depoziteaza obiectele intr-o anumita ordine; 

k) Primrirea efectelor pacientilor la garderoba se va face numai pe baza foii de internare: 

l) Supravegheaza obiectele personale ale persoanelor; 

m) Are grija de pastrarea in bune conditii a articolelor si obiectelor preluate(sa nu fie furate, 

murdarite sau deteriorate); 

n) Inregistreaza primirea si predarea obiectelor; 

o) Eliberarea efectelor bolnavilor se va lace numai pe baza biletului de externare sau a 

biletului de voie eliberat de medicul sectiei in care a fost intemat; 

p) Va ridica de la magazia spitalului materiale de curatenie si dezinfectie si va asigura 

curatenia in bune conditii a garderobei si a baii aferente; 

r) Va fi respectoasa in raporturile de serviciu si cu bolnavii; 

s) Va transporta dosarele pacientilor intre serviciul medical si serviciul de statistica, la cererea acestora. 

 

Responsabilită ile postului: 
a) Privind rela iile interpersonale / comunicarea : 
• Stabileşteăşiămenţineărelaţiiăprofesionaleăcuăîntregăpersonalulăinstituţieiăşiăareăoăatitudineăpoliticoas ; 
• R spundeădeăcorectitudineaăşiăpromptitudineaăcuăcareăfurnizeaz ăinformaţiileădinădomeniulăs uădeăactivitate; 
b) Fa ă de echipamentul din dotare : 
• Respect ă procedurileă interneă legateă deă utilizareaă şiă p strareaă înă bun ă funcţionareă aă echipamentuluiă dină dotareaă
buc t riei; 
• R spundeă deă informareaă imediat ă aă sefuluiă ierarhică privindă oriceă defecţiuneă înă funcţionareaă corespunz toareă aă
instituţiei; 
c) Privind securitatea şi sănătatea muncii: 
• Îşiăînsuşeşteăşiărespect ăprevederileălegislaţieiădinădomeniulăsecurit ţiiăşiăs n t ţiiăînămunc ; 
• Îşiădesf şoar ăactivitateaăînăconformitateăcuăpreg tirea,ăinstruireaăşiărecomand rileăangajatorului,ăpeălinieăierarhic ,ă
astfelă încâtă s ă nuă expun ă laă pericolă deă accidentareă sauă îmboln vireă atâtă propriaă persoan ă câtă şiă alteă persoaneă
(copii/tineri/adulţi) careăpotăfiăafectateădeăacţiunileăsauăomisiunileăsaleăînătimpulăactivit ţii; 
• Cunoaşteămodalit ţileădeăacordareăaăprimuluiăajutor; 
d) Privind regulamentele / procedurile de lucru: 

• Cunoaşteăşiărespect ăconţinutulădocumentelorărelevanteăpentruămuncaăsa:ămisiuneaăinstituţiei,ăROF,ăRI,ăăCodulăetică
şiăprocedurileădeălucruăspecifice; 
• P streaz ăconfidenţialitateaăinformaţiilorăşiăaădocumentelorădeăserviciu; 
• Respect ăprincipiileăcareăstauălaăbazaăactivit ţiiăinstituţieiăşiăregulileădeontologice; 
•       Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru 

prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii,infectii 

cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); 

 

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. 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 

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

nivelul structurii din care fac parte 
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 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.)  unăpericolăpentruăs 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 ăexpirareaăperioadeiădeăp strareă
operativ ,ălegarea,ăcartonareaăşiăidentificarea. 
- Propun predarea documentelor la arhiva Spitalului. 

 

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; 

 deasemenea scoaterea 

acesteia din priza; 

si sa actioneze cu mijloace existente pentru stingerea acestora; 

,cand si cat este rational posibil,semenilor,din initiativa proprie sau la solicitarea 

victimelor,conducerii,pompierilor; 

sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor,instalatiile,echipamentul sau dispozitivul de lucru; 

nstalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice; 

incendiu; 

ilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor; 

incendiilor; 

nd 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;  
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- 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. 

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. 

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 

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

 

I. Recompensarea muncii 
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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. 

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 protec ia şomerilor – ajutorulădeăşomaj,ăajutorul 
social,ărecalificareaăprofesional ,ăasigurareaădeăs n tate,ăpreavizul înainte de desfacerea 

contractuluiădeămunc ,ăajutorulălaădesfacereaăcontractuluiădeămunca,ăreangajareaăcu 

prioritateăaăfoştilorăangajaţi; 
1.3.3. Recompense privind pensiile – fondulădeăpensii,ăpensiiădeăurmaş,ăpensionareălaăcerere, 
pensii pentru incapacitateătemporar ; 
1.3.4. Asigurările –NU; 

1.3.5. Plata timpului nelucrat – zile libere (repa usulăîntreădou ăzileădeămunc ,ărepausăs pt mânal,ăzileădeăs rb toareălegale,ă
anivers ri,ăfuneralii,ăzileăpentruăalegeri,ăalteăzileă libere),ăconcediuădeăodihn ,ăconcediu medical, concediul de maternitate, 

concediulăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăani,ăconcediulăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăînăvârst ădeăpân ă
laă3ăani,ăconcediulăpentruăevenimenteăfamilialeădeosebite,ăconcediulăf r ăplat ,ăsatisfacereaăstagiuluiămilitar,ăpauzaădeămas ,ă
timpăpentruăcur ţenie,ătimpădeădeplasare; 

 

Concedii cu plată: 
-pentruă perioadaă concediuluiă deă odihn ă angajatulă beneficiaz ă deă oă indemnizaţieă deă concediu,ă careă nuă poateă fiă maiă mic ă
decâtăsalariulădeăbaz ,ăindemnizaţiileăşiăsporurileăcuăcaracterăpermanentăcuveniteăpentruăperioadaărespectiv ,ăindemnizaţieă
careă reprezint ă mediaă zilnic ă aă drepturiloră salarialeă ămenţionateă dină ultimeleă 3ă luniă anterioareă celeiă înă careă esteă efectuată
concediulămultiplicatăcuănum rulădeăzileă deăconcediu;ă indemnizaţiaă seăpl teşteăcuă5ăzileă lucr toareă înainteădeăplecareaă înă
concediu;ăînăcazulărechem riiădinăconcediu,ăorganizaţiaăareăobligaţiaădeăaăsuportaătoateăcheltuielileăsalariatuluiăşiăaleăfamiliei 

sale, necesare în vederea revenirii la loculă deă munc ,ă precumă şiă eventualeleă prejudiciiă suferiteă deă acestaă caă urmareă aă
întreruperiiăconcediuluiădeăodihn ; 
-concediiămedicale,ădeămaternitateăşiădeăpaternitate,ăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnav; 
-concediiăcuăplat ăpentruăformareaăprofesional ; 
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 : 

 1.5.1.Relatiile interpersonale:  

 Comunicare :fata in fata,    prin contactul cu alte persoane.  

  Obiectivitatea: obiectiv ,ăbazat ăpeădateă 

J. Conditiile de munca 
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  Frecven a:ăridicat  

 Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea secretului de serviciu 

 1.5.2. Relatii cu alte persoane :ămuncaăinăechipa.ăR spundeădeărespectareaăregulamentuluiădeăc treăpesoaneleă
aflateăînăsubordine.ăCooperareaăcuăceilalţiăangajaţiădinăcadrulăsectieiă.ăOnestitateăşiăconfidenţ ăvis-a-vis de persoanele din 

interiorăşiăexteriorăcuăcareăeste în contact. 

 1.5.3.Comunicarea: mentinerea permanenta a contactului cu seful ierarhic, colegii, clientii si partenerii. 

 1.5.4.Responsabilitatea pentru altii: -  

 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  abuzuri 

 1.5.7.Responsabilitatea in raport cu produsele muncii :  

 -Asigurareaăunuiăclimatăpl cutălaăloculădeămunc  

1.6. Conditiile fizice ale muncii: 

 1.6.1.Postul de munca:  mobil- pe sectie ; 

 1.6.2.Conditiile de mediu: mediu de munca  intern si extern 

 1.6.3.Solicitarile postului de munca: rezistenta la stres,  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  

Deprinderi:           

- de invatare si ascultare activa 

- usurinta de exprimare orala si verbala in conditii de stres 

- de rezolvare a unor probleme complexe 

Aptitudini:            

             - de intelegere verbala 

             - de exprimare orala 

             - sensibilitate la probleme 

- 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 

1.14.Valorile si nevoile atasate muncii :  

-utilizarea abilitatilor-realizare 

-independenta-autonomie 

  -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 motiva ionali:  provoc ri,ămunc ădiversificat ,ăfrecvenţaărelaţiilorăumane,ăposibilit ţiădeăavansare,ăposibilit ţiă
deădezvoltareăpersonal .   

1.16 Compensari : sporuri pentru conditiile de munca si riscurile implicate de post, conform reglementarilor in vigoare ; 

1.17. Deplasari curente : potrivit nevoilor muncii 
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1.18 - Resurse disponibile 

 Spa iul disponibil: ; sectie/compartiment 

Echipamente materiale:  

Echipamente software:  

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

sectiei/compartimentului; 

Alte resurse: acces internet:NU  

echipament individual de protectie: NU 

echipament individual de lucru: DA 

materiale igienico-sanitare: DA 

alimentatie de protectie: NU 

Accesul la informa ii confiden iale: nu are acces  la documentele departamentului (departamentelor) din care face parte ;  

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

Nr. ore muncă / zi:  8ăore/zi,ăăoămedieădeă40ădeăoreăpeăs pt mân ;ă 
Nr. ore muncă suplimentară / zi: ): - 
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: 7:00 – 15:00;  

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,ăprimaăsiăaădouaăziădeăRusalii, 
- 1 mai,15 august- AdormireaăMaiciiăDomnului,30ănoiembrie,ă1ădecembrie,ăprimaăşiăaădouaăziădeăCr ciun,ăsauă2ăzile 

pentruăfiecareădintreăceleădou ăs rb toriăreligioaseăanuale,ădeclarateăastfelădeăculteleăreligioaseălegale,ăalteleădecâtă
celeă creştine,ă pentruă persoaneleă aparţinândă acestora);ă înă cazulă înă careă angajatulă lucreaz ă înă timpulă s rb toriloră
legale, i se va oferiăcompensareaăcuătimpăliberăcorespunz torăînăurm toareleă60ădeăzile,ăsauăunăsporălaăsalariulădeă
baz ădeă100%ăădinăsalariulădeăbaz ăcorespunz torămunciiăprestateăînăprogramulănormalădeălucru; 

- Evenimente familiale deosebite ( art.152 Codul Muncii): 

- 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) donatorii de sange - conform legii;  

- f) Ziua deănaştereăaăsalariatului,ălaăcerere,ăurmândăaăseăefectuaărecuperareaăzileiălibereăacordateă 
- g) Ziua de 7 aprilie – Ziuaămondial ăaăs n t ţii,ăcuărecuperareăîntr-unăintervalădeă30ădeăzileălucr toare. 
- h)ă1ăziălucr toareăliber ăpentruăîngrijireaăs n t țiiăcopiilor- Legea nr. 91/2014- fara plata drepturilor salariale 

- Concedii:ăconcediulădeăodihn ădeăbaz ăpl tităesteădeă__ăădeăzileălucr toare,ăînăafaraăs rb torilorălegaleăşiăaăcelorlalteă
zileălibereăpl tite,ăacordatăproportionalăcuătimpulăefectivălucrat; 

-              Concediu suplimentar__________________________ 

-  

-  

-  

- Vaă serviă cuă responsabilitateă intereseleă Spitaluluiă deă Ortopedieă siă Traumatologieă Azuga,ă aleă conduc toriloră şiă
salariaţilorăacesteia.ă 

- Vaăfiăghidatăînătoateăactivit ţileădeăadev r,ădreptate,ăacurateţeăşiăbunăgust; 
- Înăexercitareaăatribuţiilorăvaăabordaăunăcomportamentăcareăs ăexerciteăoăinfluenţ ăpozitiv ăasupraăcolaboratorilor; 
- Vaăacordaăaceeaşiăconsideraţieădrepturilorăşiăintereselorăcelorlalţiăcaăşiăcerinţelorăpersonale; 
- Vaămenţineăoăatitudineăechilibrat ăşiăvaăluaăînăconsiderareăideileăşiăopiniileăaltora; 
- Rolulăînăcadrulăunitatii,ăvaăfiăprivităcaăoăobligaţieădeăaiăajutaăpeăcolaboratoriăs -şiăîndeplineasc ăaspiraţiileăpersonaleă

şiăprofesionale; 
- Vaăinformaăpeăceiăinteresaţiăasupraămoduluiădeălucruădin sfera sa de activitate; 

- Vaăfolosiămetodeăautorizateăşiărecunoscuteăpentruăcreştereaăeficienţeiăşiăraţionalizareaăresurselor; 
- Vaă respectaă competenţaă profesional ă aă colegilor,ă şiă vaă munciă împreun ă cuă eiă pentruă aă susţineă şiă promovaă

obiectiveleăşiăprogramele birouluiăşiăunitatii; 
- Isi va folosi intreaga capacitate de munca in interesul unitatii; 

 

 

 

Anexa 

Criteriile de evaluare profesionala a titularului postului              Ponderea 

(%) 

Calificativul 

(de la 1 la 5) 

Punctajul 

rezultat 

VII. Anexă pentru calculul punctajului de evaluare profesionala a titularului  postului 

K. Norme etice obligatorii corespunzătoare ocupantului postului 
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  minim maxim minim maxim 

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

1.Cunoştin e şi experien ă 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 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

0.30 

 

0.30 

0.60 

0.90 

 

0.30 

0.30 

0.30 

0.40 

 

0.40 

0.80 

1.20 

 

0.40 

0.40 

0.40 

                                                                                         Punctajul total = 3.0 4.0 

                                                                                         Media =                                               3.5 

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

Data (ZZ/LL/AAAA) 

_21.03.2016_______ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 

_21.03.2016____ 

Data (ZZ/LL/AAAA) 

__21.03.2016______ 

Numeleăşiăprenumeleăangajatului 
 

Numeleăşiăprenumeleăăsefuluiă
ierarhic 

__ING.GRAMA MIHAI __  

Numeleăşi prenumele ordonatorului 

de credite 

__CONS.JUR.PANDELE 

VICTOR____ 

Funcţia 

_MUNCITOR CALIFICAT-

OPERATOR CLORINARE 

Funcţia: 
SEF SERV.AD-TIV _____ 

Funcţia 

__MANAGER_______ 

Semn tura_________________ Semn tura_________________ Semn tura_________________ 

    NOT :ăăToateăsarcinileăreieșiteădinădispozitiiăaleămanageruluiăășiăaleăComitetuluiăDirectorăalăspitalului,ădinădocumenteleă
SistemuluiăIntegratădeăManagement,ădinăR.O.F.,ăR.O.I.,ăContractulăindividualădeămunc ășiăContractulăcolectivădeămunc ălaă
nivel de unitate,ăprecumăşiădinălegislaţiaăînăvigoare,ăsuntăanex ălaăfişaăpostului. 

  Pentruăneîndeplinireaăsauăîndeplinireaănecorespunz toareăaăsarcinilorădeăserviciuăr spundeădisciplinar,ăcontravenţională
sauăpenal,ădup ăcaz. 

 Fisaăpostuluiăesteăvalabil ăpeăîntreagaăperioadaădeădesf şurareăaăcontractuluiădeămunc ,ăputândăfiăreînnoitaăînăcazulă
apariţieiăunorănoiăreglement riălegaleăsauăoriădeăcâteăoriăesteănecesar.ăăă 
 

 

Aceast ăviz ăatest ăc ăpersoanaărespectiv : 
   - aăluatălaăcunoştinţ ădeăfişaăpostului; 
   - se angajeaz ăs ărespecteăconfidenţialitateaătuturorăinformaţiilorăcareăîiăpotăfi 
     aduseălaăcunoştinţ ăînăcadrulădesf şur riiăactivit ţiiăcorespunz toareăpostului; 
   - dispuneădeăoăcopieăaăacesteiăfişe. 

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