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FIŞA POSTULUI 
Titular  

Este inlocuit de:  Inlocuieste pe:  
 Aprobat Avizat 
 MANAGER MEDIC SEF  
Nume şi prenume   
Semnatura   
Data   
 EVENIMENTE 

Bazalegală - Legislaţia în vigoare, Regulamentul intern, Regulamentul de organizare şi funcţionare, 
Contractul individual de muncă 

Data 
următoareiactualizări 

- in functie de modificarile intervenite   

Motivulactualizării - modificare atributii 
1. Descrierea postului 

 Denumire 
Departament  
Locaţia 
(Sectia/Compartimentul) 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Denumirea postului CHIMIST DEBUTANT 
Nivelul postului/ pozitia EXECU�IE 
Nivelul studiilor SUPERIOARE 
Grad / Nivel de 
certificare şi autorizare 

DEBUTANT 

Durata contractului DETERMINATĂ 
Situaţiapostului 
(ocupat/vacant): 

VACANT 

Condiţii materiale ale 
muncii 

 

Salarizare  

Posibilitati de 
promovare 

Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual: chimist principal 
Criteriile de promovare:  
Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul): pentru ajustarea 
salarială angajatul va fi evaluat cel puţin o dată pe an, in functie de legislatia in vigoare;  
Periodicitatea promovării: 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. 

2. Specificitatea postului 
Studii de bazanecesare - Superioare S.  
Calificare/instruire 
speciala/cursurispeciale 

Certificat de membru  

Vechime/experienta  
Cunostinţe si deprinderi:   
Cerinţe aptitudinale:  
Cerinte   comportamentale  
Condiţii fizice ale muncii  
Program de lucru  
Natura muncii -individualăcât şi muncă de echipă; 
Starea civila  
Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare 
post 
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3. Relaţiile 
de subordonare medic sef laborator , director medical, manager 

Ierarhice în subordine Personalul auxiliar din laborator 

Colaborare/ 
functionale 

- cu personalul medical al unităţii din alte secţii, 
- cu personalul desemnat din blocul alimentar, spălătorie,  firma de pază, 
- cu personalul tehnic, administrativ, 
- cu personalul medical din ambulatoriul de specialitate.  
- cu personalul medical din secţie / compartiment, 
- cu personalul epidemiologic. 

Reprezentare al secţiei / compartimentului în relaţia cu pacientul, familia sau reprezentantul legal al acestuia 
4. Obiective generale ale postului 

Furnizarea serviciilor de analize medicale de laborator la pacientii internati sau din ambulatoriu, cat si personalului 
spitalului, atat in scop diagnostic cat si preventiv. 
Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:  
participarea la proiectarea , realizarea si dezvoltarea SMC  ;  
propune politici si obiective pentru domeniul calitatii 
indeplineste prevederile din documentele sistemului de management al calitatii\identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor 
aprobate, produsele neconforme. 
Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 15181/2013-SMC 

- Responsabilitatea pentru implementare a unui Sistem al Managementului Calitatii eficient, acestia 
trebuie sa dea dovada de responsabilitate personala fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o 
prioritate pentru spital (amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient). 

- Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se 
realizeze imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor deserviti; 

- Adaptarea serviciilor medicale la nevoile pacientilor; 
- Imbunatatirea in permanenta a calitatiiactului medical de laborator; 
- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 

Furnizarea serviciilor de sanatate integrate. 
- Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
- Sa manifeste compasiune si sa nu aiba discriminare fata de pacienti.  
- Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
- Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 

Angajatul se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa 
postului. 

Respectarea prevederilor din Manualul de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial si a hotărârilor 
Comisiei de Monitorizare. 

Sprijinirea Comisiei de Monitorizare prin asigurarea unor tematici si a unor modalitati practice de implementare a sistemului 
de control intern managerial in cadrul spitalului in concordanta cu OSGG 600/2018. 

Sustinerea scopului si definirea standardelor de control intern managerial. 
Cunoasterea misiunii şi viziunii spitalului, a obiectivelor generale şi specifice ale spitalului şi ale compartimentului din care 

fac parte. 
5. Obiective specifice ale postului 

Atribuţii 

Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:   
   a)efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie, parazitologie, micologie, 
necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;   
   b)recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;   
   c)asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;   
   d)redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;   
   e)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator 
specifice;   
   f)raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.   
Asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea 
existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului:   
   a)redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;   
   b)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator 
specifice;   
   c)raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.   
d) controlează şi îndrumă activitatea personalului din subordine;  
e) efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef de laborator, în funcţie de necesităţile curente ale 
compartimentului;  
f) întocmeşte şi semnează electronic buletinele analizelor lucrate;  
g) răspunde de concordanţa ser-bolnav-rezultat-înregistrare în condică; 
h) supraveghează şi îndrumă activitatea de dezinfecţie curentă efectuată de îngrijitoare; 
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i) urmăreşteperfecţionarea profesională a personalului din subordine; 
j) răspunde de utilizarea în bune condiţii a aparaturii din dotare; 
k) semnalează orice deficienţă observată, medicului şef de laborator; 
l) respectă  normele de protecţia muncii conform legislaţiei în vigoare; 
m) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul şef de laborator. 

 Asigură condiţiile igienico-sanitare la locul de desfăşurare a activităţii şi protecţia muncii 
 Verifică şi etalonează aparatele la începutul programului de lucru şi ori de câte ori este nevoie şi semnalează 

disfuncţionalităţile apărute superiorului direct 
 Sterilizează materialul necesar investigaţiilor de laborator 
 Prepară şi pregăteştecoloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi pentru anumite tehnici de laborator. În 

vederea examinărilor bacteriologice: 
• alege mediile de cultură, însămânţează în funcţie de produsul analizat şi de tipul 

analizei bacteriologice; 
• pregăteşte proba în mediu steril, alege instrumentarul pentru însămânţare (pipete, 

anse, pense), fixează parametrii de incubare. 
 Identifică datele necesare (datele personale ale pacientului de pe recipient cu datele din biletul cu indicaţia 

medicului, produsul analizat, tipul analizei). 
 Verifică produsul biologic recoltat (tehnica, timpul de recoltare, temperatura de păstrare şi modalitatea de 

transport). 
 Supraveghează, analizoarele în timpul efectuării analizelor. 
 Manevrarea aparatelor se face cu atenţie pentru a evita accidentarea sau deteriorarea acestora. 
 Răspunde de corectitudinea cu care au fost efectuate tehnicile de laborator. 
 Verifică si valideaza rezultatele 
 Înregistrează datele pacienţilor, cererile de analize şi redactează buletine de analiză. 
 Efectuează tehnici de laborator specifice sectoarelor de activitate sub coordonarea medicului specialist de 

laborator. Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează. 
 Răspunde de calitatea actului medical şi eficienţa acestuia. 
 Respectă reglementările în vigoare privind: prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. 
 Are responsabilitate privind gestionarea deseurilor medicale 
 Respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie. 
 Asigură respectarea circuitelor specifice. 
 Respectă Regulamentul de Ordine Interioară. 
 Participă la realizarea Programului de Educaţie Medicală Continuă (cursuri, simpozioane, conferinţe). 
 Participa la activitati de imbunatatire a calitatii 
 Respecta regulamentul de completare a documentelormedicale 

Isi desfasoara activitatea in vederea aplicarii si respectarii normelor de prevenire, diminuare si control al infectiilor 
nosocomiale. 
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 
- 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 asigurariidezvoltarii SCM a 
nivelul structurii din care face 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. 
- Propune 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 catreseful ierarhic superior, care are sarcina de a lua masurile care se impun 
pentru rezolvarea problemelor semnalate si a informa conducerea spitalului. 
Totisalariatii au acelasiobiectiv: 

a) de a realizaservicii de buna calitate, cu costuriminime, in folosulpacientilorsi al salariatilor; 
b) de a-si pastralocurile de munca 

- Angajatii au sarcinaca in cazul in care identificadovezidespreposibile fraude, coruptiesau 
oriceactivitate care aduceprejudiciu de imagine spitalului minora sau majora si care evidentdepasescnivelul de 
management propriusauchiar la propriulniveldescoperite, sa le aduca la cunostintaorganelorabilitatealestatului. 
Prin abateri si nereguli se întelege: 

a.) oriceîncălcare a prevederilorcodului etic 
b.) oriceîncălcare a altorlegi, norme saureglementăriaplicabile, coduri de practică 
c.) management defectuos 
d.) abuz de putere 
e.) unpericolpentrusănătatea si securitateaocupatională 
f.) altecazuri grave de conduităsocialănecorespunzătoare 
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g.) ascundereaoricăreineglijente. 
ATRIBUTII SPECIFICE Legii 16/1996 modificatasicompletataprinLegea nr.358/2002, OUG 39/2006, Legea 
nr.474/2006 siLegea nr.329/2009 privindarhivelenationale 
-Asigurăpăstrarea la locul de muncă (operativă) şi depunerea la arhivă a documentelordupăexpirareaperioadei de 
păstrareoperativă, legarea, cartonarea şi identificarea. 
ATRIBUTII SPECIFICE 
Obligatii ce revinsalariatiilorprivindsituatiile de urgenta conformlegii 307/2006 
- sa cunoasca si sa respecte normele de aparareimpotrivaincendiilor; 
- la terminareaprogramului de lucrusa se verificeaparaturaelectricastareaei de functionare) si 
deasemeneascoatereaacesteiadinpriza; 
- sa anunteimediatdespreexistentaunorimprejurari de natura sa provoaceincendiisaudespreproducereaunorincendii si sa 
actionezecumijloaceexistentepentrustingereaacestora; 
- sa acordeprimulajutor,cand si cat este rational posibil,semenilor,dininitiativapropriesau la 
solicitareavictimelor,conducerii,pompierilor; 
- sa intretinamijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor,instalatiile,echipamentulsaudispozitivul de lucru; 
- sa utilizezeinstalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele,potrivitinstructiunilortehnice; 
- sa actioneze,inconformitatecuprocedurilestabilite la locul de   munca,incazulaparitieioricaruipericoliminent de 
incendiu; 
- sa furnizezepersoanelorabilitatetoatedatele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producereaincendiilor; 
- sa nu efectuezemanevrenepermisesaumodificarineautorizatealesistemelor si instalatiilor de 
aparareimpotrivaincendiilor; 
- respecta normeleprivindSanatatea si Securitatea in Munca conf.  Legii 319/2006; 
ATRIBUTII SPECIFICE LEGII NR.319/2006 
Sarcinile si obligatiilelucratorilorprivindsanatatea si securitatea in muncaconformLegii nr.319/2006-Legea sanatatii si 
securitatii in munca 
Lucratorii au urmatoarelesarcini si obligatii: 
- sa-si însuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarileîndomeniulsanatatii si securitatiiînmunca si 
masurile de aplicare a acestora;  
- sa utilizezecorectechipamentele de munca, substantelepericuloase si celelaltemijloace de productie;  
- sa nu procedeze la deconectarea, schimbareasaumutareaarbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de 
munca si ale cladirilor, precum si sa utilizezecorectacestedispozitive;  
- sa aduca la cunostintaconducatoruluilocului de muncaoricedefectiunetehnicasaualtasituatie care constituie un pericol 
de accidentaresauîmbolnavireprofesionala; 
- sa aduca la cunostintaconducatoruluilocului de muncaîncel mai scurt timp posibilaccidentele de muncasuferite de 
persoanaproprie, de altiparticipanti la procesul de munca;  
- sa opreascalucrul la aparitiaunuipericoliminent de producere a unui accident si sa informeze de 
îndataconducatorullocului de munca;  
- sa utilizezeechipamentulindividual de protectiedindotare, corespunzatorscopuluipentru care a fostacordat;  
- sa cooperezecuangajatorul si/saucuangajatiicuatributiispecificeîndomeniulsecuritatii si sanatatiiînmunca, atâta timp 
cât este necesar, pentru a da angajatoruluiposibilitateasa se asigure ca toateconditiile de muncasuntcorespunzatoare si 
nu prezintariscuripentrusecuritate si sanatate la loculsau de munca;  
- sa dearelatiidinproprieinitiativasau la solicitareaorganelor de control si de cercetareîndomeniusecuritatiimuncii. 
In ceea ce privesteechipamentul de protectie angajatii au obligatia: 

a) Sa cunoascacaracteristicile si modulcorect de utilizare a echipamentuluiindividual de 
protectiedindotare ; 

b) Sa poarteintregulechipamentindividual de protectiepetoatadurataindepliniriisarcinii de 
muncasauactivitatii pe care o desfasoara in unitate ; 

c) Sa utilizezeechimanetulindividual de protectienumai in scopulpentru care acesta a fost 
atribuit si sa se preocupe de conservareacalitatilor de protectiealeacestuia ; 

d) Sa prezinteechipamentulindividual de protectie la verificarileperiodiceprevazute in 
instructiunile de utilizare si pentrucurataresaudenocivizare ; 

e) Sa soliciteun  nouechipamentindividual de protectie, atuncicanddin diverse motive celavut 
indotare nu mai prezintacalitatile de protectienecesare. Degradareaechipamentuluiindividual de protectiedin vina 
angajatuluicaruia i-a fostatribuitsauinstrainarea lui, inainte de expirareaduratei de utilizareprevazute, 
atrageraspundereaacestuiapentruprejudiciulcauzat, potrivitlegii. 
Nepurtareaechipamentuluiindividual de protectie se sanctioneazaconformlegislatiei in vigoare. 
 In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date 
privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 
a) aplicaprocedurilestipulate de codul de procedura; 
b) aplicametodologia de investigatie-sondajpentrudeterminareacantitatilorprodusepetipuri de deseuri, in 
vederecompletariibazei de date nationale si aevidenteigestiuniideseurilor. 

Având în vedere prevederile Ordinului 1427/2013 privind apărarea împotriva incendiilor la unităţile sanitare, 
personalul propriu are următoarele obligaţii: 
- să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale, precum şi 
regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşidesfăşoară activitatea; 
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- să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este 
angajat sau îşidesfăşoară activitatea; 
- să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor/persoanelor internate, 
însoţitorilor persoanelor cu handicap/aparţinătorilor şi a vizitatorilor, definiţi conform prezentelor dispoziţii generale; 
- să anunţe, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o 
situaţie de urgenţă; 
- să intervină, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de 
incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare; 
- se interzice folosirea fierbătoarelor, reşourilor, radiatoarelor electrice, precum şi a altor asemenea mijloace, fără 
respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- la terminarea programului de lucru se deconctează aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală, se 
întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice 
care nu afecteză actul medical sau activitatea desfăşurată în spaţiul respectiv; 
- se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private; 
- amenajerea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinereaspaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier 
astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de 
deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe 
întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală; 
- se interzice accesul pacienţilor/aparţinătorilor în încăperile destinate preparării hranei. 
Responsabilităţiconform OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare 
ainfecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
a) implementeazăpracticile de îngrijire a pacienţilorînvederealimităriiinfecţiilor; 
b) se familiarizeazăcupracticile de prevenire a apariţiei şi răspândiriiinfecţiilor şi 
aplicareapracticiloradecvatepetoatăduratainternăriipacienţilor; 
c) menţineigiena, conformpoliticilorspitalului şi practicilor de îngrijireadecvatedinsalon; 
h) participă la pregătireapersonalului; 
Asigurăcomunicareacuinstituţiile de sănătatepublică şi cualteautorităţi, unde este cazul. 
  Respecta Ordinului nr.961/2016pentruaprobareaNormelortehniceprivindcurăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizareaînunităţilesanitarepublice şi private, tehnicii de lucru şi interpretarepentrutestele de evaluare a 
eficienţeiprocedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilorrecomandatepentrudezinfecţiamâinilor, înfuncţie de nivelul 
de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelorchimiceînfuncţie de suportul care urmeazăsă fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţeiprocesului de sterilizare. 
 Respecta principiileOrdonanţei de urgenţă nr. 195/2005privindprotecţiamediului, prinprevenirea şi controlulintegrat 
al poluăriiprinutilizareacelor mai bunetehnicidisponibilepentruactivităţilecu impact semnificativasupramediului. 

Norme 
etice 
 
 
 
 
 
 
 

1. Va servi cu responsabilitate interesele Spitalului , ale conducătorilor şi salariaţilor acestuia.  
2. Va fi ghidat în toate activităţile de adevăr, dreptate, acurateţe şi bun gust; 
3. În exercitarea atribuţiilor va aborda un comportament care să exercite o influenţă pozitivă asupra colaboratorilor; 
4. Va acorda aceeaşiconsideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi ca şi cerinţelor personale; 
5. Va menţine o atitudine echilibrată şi va lua în considerare ideile şi opiniile altora; 
6. Rolul în cadrul spitalului, va fi privit ca o obligaţie de ai ajuta pe colaboratori să-şi îndeplinească aspiraţiile 

personale şi profesionale; 
7. Va informa pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate; 
8. Va folosi metode autorizate şi recunoscute pentru creştereaeficienţei şi raţionalizarea resurselor; 
9. Va respecta competenţa profesională a colegilor, şi va munci împreună cu ei  pentru a susţine şi 

promovaobiectivele şi programele biroului şi unitatii; 
10. Isi va folosi intreaga capacitate de munca in interesul spitalului; 

Responsa
bilităţi 

- 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 
excepţiasituaţiilor prevăzute de lege; 
- Execută orice alte sarcini de serviciu, in limita competentelor delegate si a limitelor legale, în vederea asigurării unei 
bune funcţionări a activităţii spitalului 

Obligatii 

In desfasurareaactivitatii sale, fiecareangajat al spitalului are urmatoareleobligatii : 
- Studiereapoliticilor/proceduriloroperationale din domeniulpropriu de activitate, intelegereasiaplicareaacestora in 
activitatea pe care o desfasoara. 
- Imbogatirea continua a cunostintelorsicompetentelorprofesionale, atatprinvalorificareaoportunitatilor de care 
beneficiazapringrijaSpitalului, cat siprinstudiul individual. 
- Sa cunoasca si sa aplicecorectprevederile/reglementarilelegale si procedurile interne ale spitalului. 
- Sa asigureneutralitateaspitalului, conformstatutului, fata de intereseleposibil divergente. 
- Sa constientizeze si sa protejezeimaginea si prestigiulspitalului, inclusiv al calitatii sale de angajat al spitalului. 
- Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completaori de cateori este nevoie, pentrubunul mers al 
activitatii;Indeplineste si altesarcini date de catresefiiierarhici, in limita legii si acompetenteiprofesionale. 
- Se va supunemasuriloradministrative in ceea ce privesteneindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilorprevazute in 
fisapostului. 
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Obligatii 
privind 
protectia 
datelor cu 
caracter 
personal 
 
 

Obligatii privind protectia 
-Angajatul, conform Regulamentului UE 679/2016 – GDPR, are obligatia de a respecta întocmai obligaţiile ce îi revin 
cu privire la evidenţa, manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor confidentiale la care are acces, 
inclusiv după încetarea activităţilor ce presupune accesul la aceste informaţii si la cunostinta faptul că, în cazul în care 
încălca prevederile normative privind protecţiainformaţiilorconfidenţiale, va răspunde potrivit legii, disciplinar, civil, 
contravenţional ori penal, în raport cu gravitatea faptei.  
-Angajatul are obligaţia de a semnala imediat o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, astfel ȋncât spitalul 
să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în 
termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta. 
- Angajatul are obligatia de a participa la instruirile cu privire la cerinţele Regulamentului UE 679/2016 privind 
protecţia a datelor cu caracter personal. 

Recompen
sareamun
cii 

Recompensarea directa 
Salariul de bază: conformlegislatiei in vigoare in functie de standardelesuperioare de calitate a sarcinilor si 
atributiilorstipulate in prezentafisa. 
Nivelul de salarizarepoate fi influentat de performanta (nonperformanta) angajatului 
 – Adaosurile la salariu : conformlegislatiei in vigoare 
Recompensareaindirectă 
Concedii cu plată: (IN FUNCTIE DE CCM) 
-pentruperioadaconcediului de odihnăangajatulbeneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi 
maimicădecâtsalariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenitepentruperioadarespectivă, 
indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilorsalarialemenţionate din ultimele 3 lunianterioareceleiîn care 
esteefectuatconcediulmultiplicat cu numărul de zile de concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zilelucrătoareînainte de 
plecareaînconcediu; încazulrechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suportatoatecheltuielilesalariatului şi 
ale familiei sale, necesareînvederearevenirii la locul de muncă, precum şi eventualeleprejudiciisuferite de acesta ca 
urmare a întreruperiiconcediului de odihnă; 
-concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav; 
Concediifărăplată: (IN FUNCTIE DE ROI/ROF/CCM/PROCEDURA OPERATIONALA) 

Sanctiunip
entruneres
pectareafi
seipostului
sau a 
anexelorac
estora 

- Titularul postului raspundedupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectariiatributiilor, sarcinilor 
sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. 
- raspundematerialpentruoricedistrugere ,degradare, disparitie a tuturorobiectelor de inventardin culpa sa, situatie in 
care va fi obligat sa repareintegralpagubaprodusa. 
- raspunde civil sau dupa cazpenalpentrudivulgareasauadmitereascurgerii de date sauinformatiicucaracterconfidential; 
- are obligatia de a aduceimediat la cunostintaconduceriispitaluluisituatiile in care este implicat direct, 
oriprinpersoaneinterpuse  si care considera ca pot daunarenumeluispitalului; 
- raspundepersonal, material si disciplinarpentruoriceneindeplinire, indepliniredefectuoasasaucuintarziere a 
sarcinilorstabiliteprinfisapostului, regulamentul de ordine interioara si contractulindividual de munca, despretotce este 
in sarcina sa ca obligatie 

Criterii de 
evaluare a 
postului 

Evaluareaactivitatii: 
1. obiectivele de performantaindividuala: 
- modul de indeplinirecantitativa si calitativa a sarcinilordinprezentaFisa a postului; 
- modul de raspuns la altesolicitaridecatcelecurente. 
2. criterii de evaluare a realizariiacestora (se noteazacuinsuficient,suficient, bine sau foarte bine) 
- rezultatele obtinute: 
- cantitatea si calitatealucrarilor si sarcinilorrealizate 
- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenelestabilite; 
-eficientalucrarilorsisarcinilorrealizate, in contextual atingeriiobiectivelorpropuse; 
- adaptarea la complexitateamuncii: 
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbaresau de solutiinoi(creativitate); 
-analiza si sintezariscurilor, influentelor, efectelor si consecintelorevaluate; 
- evaluarealucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive); 
- asumarearesponsabilitatii: 
- intensitateaimplicarii si rapiditateainterventiei in realizareaatributiilor; 
- evaluareaniveluluirisculuidecisional; 
- capacitatearelationala si disciplina muncii: 
- capacitatea de evitare a starilorconflictuale si respectarearelatiilorierarhice; 
- adaptabilitatea la situatiineprevazute; 
3.  Personana care realizeazaevaluareaperformantelorprofesionaleindividuale:sefulierarhicsaupersoanadesemnata 
de angajator in acest sens (conform PO de evaluareperiodica a angajatilor). 
4. Modalitatea de evaluare:prinobservaredirecta de catre evaluator, in baza 
rezultatelorobtinute ca urmare a desfasurariiactivitatii, princhestionarsauprinintermediulaltorinstrumente de evaluare 
elaborate de angajator (conform PO de evaluareperiodicaaangajatilor). 
5. Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual 

6. Prevederi speciale 
- Clauză de confidenţialitate – Anexa la Contractul Individual de Munca 
-respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale personalului; 
-respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale pacienţilor, garantând anonimatul pacienţilor, cu excepţiasituaţiilor 
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prevăzute de lege; 

- Emite dispozitii si ordine exclusiv personalului aflat pe linie descendenta in schema organigramei societatii; 
- 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 MEDIC ŞEF 
Numele şi prenumele PROF. UNIV. DR. BĂLĂŞOIU MARIA 

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:............................................................................................................. 
 


