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    SPITALUL DE ORTOPEDIE     APROBAT,                      AVIZAT,  

                         MANAGER                 PRIMARIE AZUGA  

        

               

    

               

 
ANEXA LA R.O.F.  

FISA POST  

MAGAZINER 

Cod C.O.R.: 432102 

 

   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 432102 

 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: MAGAZIA DE MATERIALE SI MAGAZIA DE ALIMENTE 

3.Timpul de lucru: 8 ore/zi- 40 ore/saptamana,  

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 spitalului, 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: - 

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

2.1.Experienta necesara postului: 

            2.1.1.Vechime: minim 6 luni  

            2.2.Experienta in specialitatea ceruta de post: minim 6 luni 

 

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 

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

- supraordonare:- - 

3.3.2 -Relatii functionale: cu pacientii internati, activitate  curenta in cadrul spitalului, conform programului de lucru, 

stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si Regulamentului Intern. 

3.3.3 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 
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: 
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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); 
- Numarul mediu de fise de magazie/luna 

- -executa lucrari de gestionare a bunurilor materiale din spital 

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,ăactelor, 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 

• pastrarea in bune conditii a bunurilor aflate in gestiunea sa; 

verifica calitatea marfii si raspunde de calitatea marfurilor in magazie. 

 

 

 

95 - 100%/5pct. 

90 - 95%/4pct. 

85 - 90%/3pct. 

80 - 85%/2pct. 

80%/1pct. 

 

3. 

 

COSTURI 

10% 

 Optime în raport cu eficienţaăacţiunilorăsolicitateăsauăpropuse. 
 

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 

si5.2.F.Bine/4pct. 

5.1.Mediu 

si5.2.Bine/3pct. 

IV. Standard de performanţă asociat postului 
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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 ; 
Titularul postului are rolul de a raspunde de gestiunea fizica a stocului de marfa. 

 

 

 

 

1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa 

2. Introduce marfa in stac in baza documentelor de intrare 

3. Asigura miscarea stocurilor 

4. Asumarea responsabilitatii. 

5. Adecvarea la complexitatea muncii. 

6. Initiativa si creativitate. 

7. Informareaădeăoămanier ăcorect ,ăobiectiv ,ăadecvat ăşiăoportun ăaăconduceriiăunitatiiăcaăfundamentăalăactivit ţiiădeă
luare a deciziilor. 

8. Respectareaătermenelorăstabiliteăpentruăsoluţionareaăatribuţiilorăce-i revin . 

 

 

 

- 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. 

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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 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:_- 

___________, cu responsabilitati limitate si a cererii de concediu de odihna. 

 

 

 

 

 Inăbazaăautorit ţiiăspecificateăînăfişaădeăpostă 
 

 

 

 Dreptulădeăsemn tur  

intern –nu 

extern - nu 

 

 

 

 

 

ATRIBU IUNI şi SARCINI DE SERVICI :  
 

Generale :  
-seăinformeaz ăpermanentăşiăîşiăînsuşeşteătipurileădeăproduseăfinite,ămateriiăprimeăşiămaterialeleădeăbaz ;ă 
-cunoaşteăşiărespect ăprocedurileăinterneăînăceeaăceăpriveşteăpredarea-primirea produselor din gestiune;  

-nuăpermiteăaccesulăînămagaziiăpersoanelorăstr ineăsauăaăpersonaluluiăspitaluluiădecâtăînăscopădeterminatădeăserviciu;ă 
-încuieăşiăsupravegheaz ăpermanentămagaziile;ă 
-efectueaz ălucrulăînăcondiţiiădeăsecuritate,ăînăconformitateăcuăpoliticaăspitalului,ălegislaţiaăşiănormeleădeătehnicaăsecurit ţiiă
munciiăspecificeăloculuiădeămunc .ă 
 

Specifice :  
- esteăautorizatăs ărealizezeăaprovizionarea spitalului cuăproduseleănecesareădesf şur riiăoptimeăaăactivit ţilor. 
-întocmeşteăşiăcompleteaz ădocumenteăspecificeă 
-întocmeşteă şiă completeaz ă fişeă deă magazie,ă registreă deă intrare-ieşire,ă procese-verbale de predare-primire, bonuri de 

consum,  alte documente specifice;  

-efectueaz ămodific rileăaleăacestorădocumentelorălaăfiecareămişcareăaăbunurilorădinăgestiune;ă 
-ţine evidenţaăpeăanaliticeăaămateriilorăprimeăşiăauxiliarelor,ădeschizândăpentruăfiecareăînăparteăoăfiş ădeămagazie;ă 
-opereaz ăînăprogramulădeăgestiuneădateleăreferitoareălaăstocuri;ă 
-primeşteă doară peă baz ă deă borderouă şiă semn tur ă documenteleă privindă mişc rile de valori materiale (NIR, bonuri de 

consum,ănoteădeărestituire,ăavizeădeăînsoţire,ăfacturiăfiscaleăetc.)ăprezentateălaăcontabilitateăpentruăînregistrareă 
-urm reşteă caă înă borderou,ă documenteleă s ă fieă înscriseă înă ordineă cronologic ,ă iară pentruă documentele anulate va face pe 

borderouămenţiuneaă,,ANULAT”;  

-întocmeşteăşiăcompleteaz ălisteleădeăinventar;ă 
-verific ăcorectitudineaăîntocmiriiădocumentelorăşiărectific ăînregistr rileăeronate.ă 
- marfurile vor fi depozitate in conditii corespunzatoare de igiena, precum si asezarea lor in asa fel incat posibilitatea de 

eliberare sa se faca in maximum de timp si cu cele mai reduse mijloace de mana; 

-primeşteăşiăelibereaz ăbunuriă 
-organizeaz ăsistemulădeăprimireăaăalimentelor,ămaterialelorăsiăbunurilorădeăinventarăde la partenerii comerciali;  

particip ălaădesc rcareaăbunurilor;ă 
-realizeaz ărecepţiaăbunurilorădac ăacesteaăcorespundăcalitativăşiăcantitativăcuădateleăînscriseăînădocumenteleădeăînsoţire;ă 
-semneaz ădocumenteleădeăînsoţireă(ăfacturaăfiscal ăşi/sauăaviz deăînsoţireăaămärfiiă)ăpentruăprimireaăm rfii,ăidentific ăviciileă
aparenteăşiăînştiinţeaz ăconducereaădespreăacestea;ă 

H. Sarcini, competente, responsabilitati in realizarea obiectivului postului 

 (Sarcini de serviciu) 

F. DREPT DE VERIFICARE/CONTROL 
 

G. DREPTUL  DE  SEMNATURA 
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-întocmeşteădocumenteleănecesareălaăconstatareaădiferenţelorăşi/sauădeficienţelorăcalitativeădeăoriceăprovenienţ ă(ambalare,ă
manipulare, transport)ăînăprezenţaăpersoaneiădeălaăcareăprimeşteămarfa;ă 
-întocmeşteă ună proces-verbală deă constatareă înă cazulă existenţeiă unoră situaţiiă deă retură cuă menţionareaă cauzeiă careă aă dusă laă
aceasta pe care îl transmite compartimentului economic în vederea întocmirii facturii de retur;  

-înregistreaz ăintr rileăînăregistreleăspecifice;ă 
manipuleaz ăşiăaranjeaz ăbunurileăînămagazii,ăastfelăîncâtăs ăprevin ăsustragerileăşiădegrad rile,ăpeăcategorii,ăloturiădeămarf ă
etc.;  

-r spundeădeăm rfurileăstocateă 
-elibereaz ăbunurile destinate  uzului intern doar pe baza bonurilor de consum;  

-descarc ăgestiuneaăînregistrândăieşirileăînăregistreleăspecifice.ă 
-pastrarea alimentelor pana la introducerea lor in prelucrarea in cele mai bune conditii, urmarindu-se pastrarea in totalitate a 

calitatilor nutritive; 

- sortarea imediata, dupa receptia alimentelor intrate in magazie, dupa felul si marimea lor si aranjarea lor la locurile de 

pastrare; 

- gruparea alimentelor de acelasi fel in functie de ordinea intrarii in magazie; 

- pastrarea separata a alimentelor care pot avea o influenta daunatoare asupra calitatii altor alimente; 

- intretinerea in buna stare a incaperilor, utilajelor si instrumentelor de masurat; 

- pastrarea alimentelor pana la introducerea lor in prelucrare se va face in cele mai bune conditii, urmarindu-se pastrarea in 

totalitate a calitatilor nutritive; 

- sortarea imediata, dupa receptie a alimentelor intrate in magazie, dupa felul si marimea lor si aranjarea lor la locurile de 

pastrare; 

- Gruparea alimentelor de acelasi fel in functie de ordinea intrarii in magazie; 

- Pastrarea separata a alimentelor care pot avea o influenta daunatoare asupra calitatii altor alimente; 

- Se ingrijeste ca eliberarea alimentelor sa se faca in ordinea vechimii datei de fabricatie, pentru a evita degradarea celor cu 

termen limitat; 

Toate bunurile (materiale, alimentare, bunuri de inventar) se vor elibera din magazie pe baza de documente legale vizate de 

controlul financiar preventiv si aprobate de manager; 

- Este interzis eliberarea de bunuri materiale fara documente legale sau prin dispozitii verbale; 

- Intretine in buna stare spatiile de depozitare, utilajele, aparatele si instrumentele de masurat si comunica sefului ierarhic 

deteriorarea acestora pentru dotarea respectiva; 

- Odata pe an se solicita verificarea aparatelor de masura si control; 

- Urmareste buna functionare a utilajelor frigorifice, ventilatoarelor, pentru asigurarea conditiilor optime a alimentelor 

perisabile; 

- Ia masuri pentru asigurarea securitatii prin incuietori, grilaje asupra magaziilor si raspunde de eventualele spargeri ca 

urmare a neglijentei din partea lui asupra securitatii acestora; 

- Tine la zi evidenta cantitativa a materialelor conform indicatiilor primite de la serviciul contabilitate, verifica existenta 

materialelor  si le confrunta cu soldurile din evidentele sale; 

- Verifica la sfarsitul fiecarei luni soldurile din evidentele sale cu evidentele din registrul stocurilor si urmareste punerea lor 

de acord; 

- Toate intrarile si iesirile de materiale vor fi depuse in termen de 24 ore dupa ce au fost aprobate in compartimentul de 

contabilitate, documente ce vor fi avizate de controlul financiar preventiv; 

-pastrarea produselor usor alterabile, in stare de materie prima, semipreparate si produse finite, in spatii frigorifice, la o 

temperatura care sa nu depaseasca + 4° C; Pastrarea acestor produse se face pe categorii, fie agatate pe carlige inoxidabile, 

fie asezate pe rafturi sau recipiente inoxidabile si curate; 

-nu aseaza produsele direct pe gheata, in contact cu aceasta sau cu apa provenita din topirea ghetii; 

-este oprita depozitarea in spatiile frigorifice a alimentelor alterate, a ustensilelor; 

 

 

-efectuează inventarieri ale bunurilor  
-verific ăşiămonitorizeaz ăpermanentăstocurileădeăproduseăalimentare,ămateriiăprimeăşiămaterialeleădeăbaz ;ă 
lunară verific ă stocurileă deă valoriămaterialeă dină fişeleă deă magazieă caă şiă mişc rileă acestora,ă urm rindă concordanţaă dintreă -

evidenţaătehnico-operativ ăcuăceaăcontabil ăşiăsemnândăfişeleădeămagazie;ă 
-ţineăevidenţaălaăziăaăregistrelorădeăstocuriăanunţândăplusurileăşiăminusurileăobţinute;ă 
-verific ădistribuireaăbunurilorăînăcadrulăunit ţii,ăevalueaz ănecesarulăpentruăreînnoireaăstoculuiăminimăşiăcomunic ăînăscrisă
propunerile de aprovizionare;  

-preg teşteămagaziileăpentruăinventar;ă 
-efectueaz ă inventarieriă periodiceă şiă particip ă laă inventariereaă anual ă aă bunuriloră dină magaziiă al turiă deă comisiaă deă
inventariere;  

-înştiinţeaz ăînăscrisăconducereaădespreăexistenţaăplusurilorăşiăminusurilor,ăaăstoculuiădeămarf ăf r ămişcareăsauăcuămişcareă
lent .ă 
-preia si preda gestiunea pe baza dispozitiei scrise a managerului spitalului, prin inventarierea totala a bunurilor din gestiune 

cu care ocazie se întocmeste un proces-verbal în conformitate cu actele normative în vigoare; 



< SPITALUL  DE  ORTOPEDIE  SI  TRAUMATOLOGIE  AZUGA  ><FISA DE POST-MAGAZINER . cod COR 432102> 

 10 

-la luarea în primire a gestiunii, precum si în timpul gestionarii bunurilor, gestionarul este obligat sa ceara, în scris, 

directorului spitalului sa ia masurile necesare de dotare, de paza si orice alte masuri necesare, pentru pastrarea 

corespunzatoare si pentru efectuarea în bune conditii a operatiunilor de primire si eliberare a bunurilor; 

-gestionarul este obligat sa comunice în scris managerului spitalului: 

a) plusurile si minusurile din gestiune, de care are cunostinta; 

b) cazurile în care constata ca bunurile din gestiunea sa sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol 

de a se ajunge în asemenea situatii; 

c) cazurile, în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative, 

maxime sau minime; 

d) stocurile de bunuri fara miscare sau cu miscare lenta; 

-face periodic verificarea pe teren a existentei bunurilor din gestiunea sa si compara situatia 

constatata cu stocurile scriptice din evidenta operativa pe care o conduce si intreprinde formalitatile 

necesare pentru punerea lor de acord; 

-face la finele fiecarei luni compararea înregistrarilor, din evidenta operativa cu evident analitica a contabilitatii; 

-întocmeste lunar centralizatorul bunurilor eliberate si date în consum; 

-are sarcina de a constitui o garantie în numerar, la preluarea gestiunii; 

-are sarcina de a gestiona ambalajele primite, a le gospodari corespunzator si a le restitui furnizorilor în termen; 

-primeste, pastreaza si elibereaza bunurile în conditii igienico-sanitare; 

-magazinerul care gestioneaza alimente face parte din "Comisia de alimentatie", în care calitate are sarcina de a stabili 

cantitatile de alimente, fructe, radacinoase, etc. necesare pentru aprovizionarea de iarna; 

 

 

 ALTE ATRIBU II :  
-respect ă prevederileă Regulamentuluiă intern,ă aă legislaţieiă înă domeniu,ă procedurileă deă lucru,ă precumă şiă celelalteă reguliă şiă
regulamenteăexistenteăînăunitate,ădispoziţii,ădecizii,ăcirculareăsiăhot râriăaleăConducerii;ă 
-respect ăatribuţiileăstabiliteăînăprezentaăfiş ăaăpostuluiăprecumăşiăalteăsarciniăstabiliteădeăconduc torulăierarhicăsuperior;ă 
asimileazäă cunoştinţeleă necesareă indepliniriiă sarciniloră deă serviciuă precumă şiă aă legilor,ă regulamentelor,ă instrucţiuniloră şiă
ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;  

-înă cazulă unoră situaţiiă deă excepţieă ceă impună rezolvareaă operativ ă aă altoră situaţiiă sauă problemeă ivite,ă vaă r spundeă acestoră
cerinţeăinclusivăînăzileleănelucr toare,ăprinăprelungireaăprogramuluiădeămunc ăs pt mânal,ălaăsolicitareaăconducerii;  

respect ăconfidenţialitateaăinformaţiilorăobţinuteăcuăocaziaăexercit riiăatribuţiilorăşiăsarcinilorădeăserviciu;ă 
-r spundeădeădeteriorareaădispozitivelorădeăm sur ăşiăcontrol,ăutilajelor,ăurmareăunorăacţiuniănecorespunz toare.ă 
 

 

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 

 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: 
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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.)  orice înc 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; 

acesteia din priza; 

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

si sa actioneze cu mijloace existente pentru stingerea acestora; 

r,din initiativa proprie sau la solicitarea 

victimelor,conducerii,pompierilor; 

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

 echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice; 

incendiu; 

e are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor; 

incendiilor; 

 Legii 319/2006; 

 

ATRIBUTII SPECIFICE LEGII NR.319/2006 

Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca conform Legii nr.319/2006-Legea 

sanatatii si securitatii in munca 

Lucratorii au urmatoarele sarcini si obligatii: 

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

si masurile de aplicare a acestora;  

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

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

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

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

pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala; 

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

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

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

conducatorul locului de munca;  

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;  

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

atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt 

corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca;  

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

muncii. 

In ceea ce priveste echipamentul de protectie angajatii au obligatia: 
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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) 

 

 

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. 

I. Recompensarea muncii 
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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, asigurarea de invaliditate; 

1.3.2. Recompense legale speciale privind protec ia şomerilor – ajutorulădeăşomaj,ăajutorul 
social,ărecalificareaăprofesional ,ăasigurareaădeăs n tate,ăpreavizulăînainteădeădesfacerea 

contractuluiădeămunc ,ăajutorulălaădesfacerea contractului de munca, reangajarea cu 

prioritateăaăfoştilorăangajaţi; 
1.3.3. Recompense privind pensiile – fondulădeăpensii,ăpensiiădeăurmaş,ăpensionareălaăcerere, 
pensiiăpentruăincapacitateătemporar ; 
1.3.4. Asigurările –NU; 

1.3.5. Plata timpului nelucrat – zileălibereă(repausulăîntreădou ăzileădeămunc ,ărepausăs pt mânal,ăzileădeăs rb toareălegale,ă
anivers ri,ăfuneralii,ăzileăpentruăalegeri,ăalteăzileă libere),ăconcediuădeăodihn ,ăconcediuămedical,ăconcediulădeămaternitate, 

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

 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 rulădeăzileădeăconcediu;ă indemnizaţiaă seăpl teşteăcuă5ăzileă lucr toareă înainteădeăplecarea în 

concediu;ăînăcazulărechem riiădinăconcediu,ăorganizaţiaăareăobligaţiaădeăaăsuportaătoateăcheltuielileăsalariatuluiăşiăaleăfamiliei 

sale,ă necesareă înă vedereaă reveniriiă laă loculă deă munc ,ă precumă şiă eventualeleă prejudiciiă suferiteă deă acestaă caă urmare a 

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 
  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 

interiorăşiăexteriorăcuăcareăesteăînăcontact. 
 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. 

J. Conditiile de munca 
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 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 :  

 -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 

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 
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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 ăăă ( )ăNorm ăredus  

Nr. ore muncă / zi:  8 ore/zi 

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,ăsauă2ăzileă

pentruăfiecareădintreăceleădou ăs rb toriăreligioaseăanuale,ădeclarateăastfelădeăculteleăreligioaseălegale, altele decât 

celeă creştine,ă pentruă persoaneleă aparţinândă acestora);ă înă cazulă înă careă angajatulă lucreaz ă înă timpulă s rb toriloră
legale,ăiăseăvaăoferiăcompensareaăcuătimpăliberăcorespunz 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)ăZiuaădeănaştereăaăsalariatului,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 tităeste deă__ăădeăzileălucr toare,ăînăafaraăs rb torilorălegaleăşiăaăcelorlalteă
zileălibereăpl tite,ăacordatăproportionalăcuătimpulăefectivălucrat; 

-              Concediu suplimentar__________________________ 

-  

-  

-  

- Va servi cu responsabilitate interesele Spitalului deă Ortopedieă siă Traumatologieă Azuga,ă aleă conduc toriloră şiă
salariaţilorăacesteia.ă 

- Vaăfiăghidatăînătoateăactivit ţileădeăadev r,ădreptate,ăacurateţeăşiăbunăgust; 
- Înăexercitareaăatribuţiilorăvaăabordaăunăcomportamentăcareăs ăexerciteăoăinfluenţ ăpozitiv ăasupra colaboratorilor; 

- Vaăacordaăaceeaşiăconsideraţieădrepturilorăşiăintereselorăcelorlalţiăcaăşiăcerinţelorăpersonale; 
- Vaămenţineăoăatitudineăechilibrat ăşiăvaăluaăînăconsiderareăideileăşiăopiniileăaltora; 
- Rolul în cadrul unitatii, va fi privit ca o obligaţieădeăaiăajutaăpeăcolaboratoriăs -şiăîndeplineasc ăaspiraţiileăpersonaleă

şiăprofesionale; 
- Vaăinformaăpeăceiăinteresaţiăasupraămoduluiădeălucruădinăsferaăsaădeăactivitate; 
- Vaăfolosiămetodeăautorizateăşiărecunoscuteăpentruăcreştereaăeficienţeiăşiăraţionalizarea resurselor; 

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

- 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 

  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 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

0.30 

 

0.30 

0.60 

0.90 

 

0.30 

0.30 

0.40 

 

0.40 

0.80 

1.20 

 

0.40 

0.40 

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

K. Norme etice obligatorii corespunzătoare ocupantului postului 
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10 3 4 0.30 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 __  

Numeleăşiăprenumeleăordonatoruluiă
de credite 

__CONS.JUR.PANDELE 

VICTOR____ 

Funcţia 

_MAGAZINER_ 

Funcţia: 
SEF SERV.AD-TIV _____ 

Funcţia 

__MANAGER_______ 

Semn tura_________________ Semn tura_________________ Semn tura_________________ 

    NOT :ăăToateăsarcinileăreieșiteădinădispozitiiăaleămanageruluiăășiăaleăComitetuluiăDirectorăalăspitalului,ădinădocumenteleă
Sistemului IntegratădeăManagement,ădinăR.O.F.,ăR.O.I.,ăContractulăindividualădeămunc ășiăContractulăcolectivădeămunc ălaă
nivelădeăunitate,ăprecumăşiădinălegislaţiaăînăvigoare,ăsuntăanex ălaăfişaăpostului. 

  Pentruăneîndeplinireaăsauăîndeplinireaănecorespunz toareăaăsarcinilorădeăserviciuăr spundeădisciplinar,ăcontravenţională
sauăpenal,ădup ăcaz. 

 Fisaăpostuluiăesteăvalabil ăpeăîntreagaăperioadaădeădesf şurareăaăcontractuluiădeămunc ,ăputândăfiăreînnoitaăînăcazulă
apariţieiăunorănoiăreglement riălegaleăsauăoriădeăcâteăori este necesar.    

 

 

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

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