
 
FIŞA POSTULUI 

 

Titular  
CNP     

 

Este inlocuit de:  Inlocuieste pe:  
 
 Aprobat Avizat 

Funcţia Referent de specialitate debutant  

Nume şi prenume   

Semnatura   

Data   

 
1. Descrierea postului 

 
 Denumire 

Departament/Institutie Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale – Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Craiova 

Locaţia Str. Tabaci nr. 1, Craiova, jud. Dolj 
Denumirea postului Referent de specialitate debutant 
Nivelul postului/ pozitia conform statului de functii 
Durata contractului nedeterminata 
Condiţii materiale ale 
muncii 

- 

Salarizare conform legii 
Posibilitati de promovare Da 
 

2. Specificitatea postului 
 

Studii de baza necesare Studii superioare (economice sau juridice) 
Calificare/instruire speciala/ 
cursuri speciale 

- 

Vechime/experienta fara vechime in munca 
Cunostinţe si deprinderi:   

Cerinţe aptitudinale:  
 

Cerinte   comportamentale  
 

Condiţii fizice ale muncii   
Program de lucru 8 ore 
Natura muncii individuala / de echipa 
Starea civila  
Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare post  
 
 
 
 
 



3. Relaţiile 
 

Ierarhice 
de subordonare Sefului Serviciului Management al Calitatii Serviciilor 

Medicale, Manager 
în subordine - 

Colaborare/functionale Cu toate compartimentele/sectiile SCJUC 
Reprezentare  

 
4. Obiective generale ale postului 

 

 
 

5. Obiective specifice ale postului 
 

Atribuţii 

a) participa la intocmirea Planului anual al managementului calitatii; 
b) participa la elaborarea documentelor sistemului de management al 
calitatii: 
b1) manualul calitatii; 
b2) procedurile; 
c) participa la  implementarea programului de acreditare a tuturor 
serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale 
specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate; 
d) participa la procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; 
e) colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue 
a sistemului de management al calitatii; 
f) participa la  implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de 
management al calitatii cu cerintele specifice; 
g) coordonează activităţile de analiză a neconformitatilor constatate si 
propune sefului structurii de calitate actiuni de imbunatatire sau corective; 
h) asista si raspunde  solicitarilor sefului serviciului de management al 
calitatii si managerului unitatii. 
i) respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al spitalului; 
j) respectă Regulamentul Intern al spitalului; 
l) respecta regulile de securitate şi sănătate în muncă, respectiv: 
- comunică imediat angajatorului şi serviciului intern de prevenire şi 
protecţie orice situaţie despre care au motive intemeiate să o considere un 
pericol pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, precum şi orice 
deficienţă a sistemelor de protecţie; 
- aduce la cunostinţa anagajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 
- cooperează cu serviciul intern de prevenire şi protecţie, atâta timp cât este 
necesar pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitatea şi sănătatea 
în domeniul sau de activitate; 
- cooperează cu serviciul intern de prevenire şi protectie şi/sau angajatorul 
atâta timp cat este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri 
sau cerinte dispuse de catre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii salariatilor; 
- îşi însuşeşte şi respecta prevederile legislatiei în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 



m) asigura monitorizarea interna a calităţii serviciilor medicale furnizate 
prin urmărirea respectării criteriilor de calitate; 
n) participa la întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi 
urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia; 
o) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale 
furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, 
conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de 
secţie; 
p) analiza anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului 
din unitatea spitalicească.  
 

Sarcini 

 
- analizarea rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica 

adoptate de spital; 
- analizarea individuală a referin�elor de calitate; 
- stabilirea neconformită�ilor �i a modalită�ilor de remediere; 
- elaborarea planului de remediere a neconformită�ilor existente 
- culegerea indicatorilor statistici; 
- elaborarea documentelor formalizate, indicatori calitativi; (protocoale, 

proceduri, decizii, ghiduri, instruc�iuni de lucru) 
- validarea documentelor formalizate (atributul beneficiarului, conform 

legii) 
- diseminarea documentelor formalizate �i validate de beneficiar 

(atributul beneficiarului, conform legii) 
- Studierea indicatorilor pentru acreditare si repartizarea lor pe sectoare 

de activitate 
- Monitorizarea lunara a activitatilor in cadrul sedintelor periodice 
- Intocmirea rapoartelor trimestriale, referitoare la activitateadesfasurata 

in vederea acreditarii. 
-     tehnoredactarea procedurilor 
-     distribuirea procedurilor aprobate 
-     colectectarea si arhivarea listelor de instruire a procedurilor diseminate 
-     elaborarea si actualizarea listei procedurilor elaborate 
-     arhivarea si actualizarea evidentei procedurilor elaborate 
 

Responsabilităţi 

- Să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, 
dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să prejudicieze imaginea sau 
drepturile spitalului sau ale salariaţilor, precum şi ale altor persoane fizice 
sau juridice, indiferent dacă atrag sau nu avantaje necuvenite 

- Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
personalului; 

- Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
pacienţilor, garantând anonimatul pacienţilor, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute de lege; 

- Execută orice alte sarcini de serviciu, in limita competentelor 
delegate, în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului 

 
 
 
 

6. Prevederi speciale 
 



Clauză de confidenţialitate: 

6.1. Limite de competenţe: 
6.1.1. Suma maxima ce poate fi angajata = ................... RON 
6.1.2. Emite dispozitii si ordine exclusiv personalului aflat pe linie descendenta in schema organigramei 
societatii; 
6.1.3. In situatia in care, la dispozitia sefului direct este numit inlocuitorul unui salariat, se conformeaza 
atributiunilor din fisa postului a persoanei inlocuite; 

 
7.   SEMNATURI 

 
 

7.1.-  PERSOANA CARE A INTOCMIT FISA POSTULUI 
 

Funcţia Sef serviciu Management al Calitatii Serviciilor Medicale 
Numele şi prenumele Ivanovici Laurentiu 

Semnatura …………………………… 
data   

 

7.2.- TITULARUL   FISEI   POSTULUI 
 

                          Am primit un exemplar din fişa postului şi îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin 
şi consecinţele din nerespectarea acestora.   Sunt de acord sa acopar prejudiciile provocate societatii din vina exclusiva a 
mea, 

Numele şi prenumele  
Semnatura ……………………….. 

data   
 
8- Modificari propuse pentru revizuirea urmatoare: 
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 


