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FIŞA POSTULUI 
Titular  

Este inlocuit de:  Inlocuieste pe:  
 Aprobat Avizat 
 MANAGER INTERIMAR SEF UPU SMURD  
Nume şi prenume EC. IVANOVICI LAURENŢIU CONF. UNIV. DR. ROTARU LUCIANA 
Semnatura   
Data   
 EVENIMENTE 

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

Data următoarei 
actualizări 

- in functie de modificarile intervenite   

Motivulactualizării - modificare atributii 
1. Descrierea postului 

 Denumire 
Departament UPU- SMURD 
Locaţia Sectia/Compartimentul)  
Denumirea postului MEDIC PRIMAR 
Nivelul postului/ pozitia  
Nivelul studiilor  
Grad / Nivel de certificare şi 
autorizare 

 

Durata contractului DETERMINATĂ 
Situaţia postului (ocupat/vacant): TEMPORAR VACANT 

Condiţii materiale ale muncii  

Salarizare  

Posibilitati de promovare 

Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual: nu este cazul 
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 baza necesare - Superioare 
Calificare/instruire 
speciala/ cursuri speciale 

Certificat de membru  – avizat anual. 
Asigurare raspundere civila 

Vechime/experienta  
Cunostinţe si deprinderi:   
Cerinţe aptitudinale:  
Cerinte   comportamentale   
Condiţii fizice ale muncii   
Program de lucru  
Natura muncii -individuală cât şi muncă de echipă; 
Starea civila  
Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare 
post 

 

3. Relaţiile 
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de subordonare medic sef  sectie, director medical 
Ierarhice în subordine Asistentul medical, infirmieră, îngrijitoare, brancardier, registrator 

medical 

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 serviciul de imagistică, serviciul de explorări funcţionale, laborator, farmacie, anatomo-patologie, 
- cu nucleul epidemiologic. 

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

Furnizarea serviciilor de îngrijiri de natură preventivă curativă, de recuperare şi eventual de reinserţie socio-profesională 
ale persoanei, familiei şi comunităţii prin exercitarea tuturor activităţilor titlului profesional de medic aliniate la 
principiul “îmbunătăţirii continue”. 
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 9001-SMC 

- Responsabilitatea pentru implementarea 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 calitatii actului medical; 
- Asigurarea satisfacerii pacientilor; 
- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 
- Furnizarea serviciilor de sanatate integrate, bazate pe relatii de ingrijire continua, in care pacientul sa primeasca 

serviciile medicale de care are nevoie si in forme varíate, la toate nivelurile de asistenta, 24 de ore pe zi. 
- Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
- Sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.  
- Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
- Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 
- 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 şi 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 

Atribuţiile UPU-SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind completate de cele prevăzute de actele 
normative în vigoare:   
   a) se ocupă cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă 
pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;   
   b) efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei 
afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de 
urgenţă;   
   c) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;   
   d) tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în 
acelaşi timp îngrijiri medicale;   
   e) preia prin intermediul asistentului social aflat în tură persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care 
nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă;   
   f) întocmeşte fişa individuală de urgenţă a pacienţilor sosiţi în UPU-SMURD, completând şi toate 
formularele necesare în scris sau pe calculator;   
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   g) examinează pacienţii sosiţi în UPU-SMURD solicitând investigaţiile necesare şi consulturile de 
specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate în diferite profiluri din spital;   
   h) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;   
   i) solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau 
infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în 
vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;   
   j) stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord cu medicii de 
gardă din spital;   
   k) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de 
medicul din cadrul UPU-SMURD sau din secţie, efectuând monitorizarea scriptică în fişe de observaţii 
speciale ale bolnavilor;   
   l) trimite spre internare pacientul într-o anumită secţie din spital, pacientului întocmindu-i-se fişa de 
internare în secţia respectivă;   
   m) organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, însoţiţi de personalul 
medical UPU-SMURD;   
   n) comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se 
efectuează, precum şi despre starea acestuia, comunică aparţinătorilor legali şi decesul prin intermediul 
medicului responsabil de tură şi al asistentului de tură/asistentului medico-social;   
   o) externează pacienţii din UPU-SMURD în următoarele situaţii: la recomandarea unui medic de gardă 
din spital pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate cu acordul final al medicului responsabil de tură 
din cadrul UPU-SMURD, sau la cererea pacientului ori, după caz, a aparţinătorilor legali ai acestuia, în 
urma semnării, în fişa individuală a pacientului, al refuzului de tratament sau de internare;   
   p) eliberează pacientului care se externează, la solicitarea acestuia, o copie a fişei medicale întocmită 
în UPU-SMURD, cuprinzând recomndările medicale şi rezultatele investigaţiilor efectuate;   
   q) oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi recomandarea privind 
tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgenţă la UPU- SMURD;   
   r) respectă criteriile de internare a pacienţilor din UPU-SMURD stabilite prin legislaţia în vigoare; în 
situaţia existenţei unui dezacord privind decizia de internare a unui pacient din UPU-SMURD, cu avizul 
medicului şef de tură, internează pacientul, medicul specialist din secţie putând decide ulterior externarea 
acestuia pe propria răspundere.   
   s) asigură consultanţă la dispeceratul 112 în ceea ce priveşte situaţiile implicând transferul neonatal şi 
intervenţiile elicopterului medical, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţă extinse, opereaza sistemul 
de telemedicina prespitalicească prin care primeste datele din teren de la echipajele fara medic din toata 
regiunea S-V (echipaje de prim ajutor,echipaje tip B2 cu asistent aflate în teren), şi se implică în 
direcţionarea echipajului, recomandarea unei anumite conduite sau trimiterea unui echipaj avansat la 
întalnire, în cooperare cu medicul coordonator din dispecerat.   
   t) 1. colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îndeplinind în condiţiile legii sarcinile noi 
prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;   
   2. colaborează cu Inspectoratul General de Aviaţie îndeplinind în condiţiile legii sarcinile specifice 
desfăşurării misiunilor aeriene umanitare prevăzute de legislaţie, respectă regulamentele şi ordinele 
Inspectoratului General al Aviaţiei pe timpul pregătirii şi desfăşurării misiunilor specifice   
   u) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de ambulanţă 
judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească;   
   v) organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare;  
   w) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-SMURD) 
coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament, punând în 
aplicare Planul Roşu sau după caz, alte planuri speciale pe care situaţia le impune; Directorul de Salvare 
Medicală prevăzut. 
Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii, conform OMS nr.1706/2007 
▪ răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
▪ răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către 
acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 
▪ răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 
funcţionare; 
▪ răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra tuturor 
problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele 
legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu; 
▪ exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
▪ efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în UPU şi ia decizia introducerii 
acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU, coordonează întreaga activitate din camera de 
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reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, 
efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, 
investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea 
lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia 
unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt medic competent pentru acest lucru; 
▪ primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU sau CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi 
tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine pentru efectuarea 
manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat permanent despre starea pacientului; 
hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană 
din UPU care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia 
medicului responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul 
acestuia; 
▪ efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea 
lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din spital despre modificările 
semnificative; 
▪ comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se 
efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din UPU care comunică un deces 
aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico-social; 
▪ completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează 
toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; contrasemnează şi asigură completarea corectă de 
către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează 
personal; 
▪ asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de 
prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau în cazul în care 
echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul în care este indisponibil, 
este obligat să delege un alt medic din cadrul UPU pentru a asigura această sarcină; 
▪ respectă regulamentul de funcţionare al UPU şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului 
de gardă; 
▪ respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură 
îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă; 
▪ poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
▪ anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 
▪ respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului conform 
prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 
▪ respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 
în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 
declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 
▪ propune medicului-şef al UPU sau CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui pacient 
într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă; 
▪ îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU; 
▪ efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare: 
- conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei; 
- evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării 
acestuia/acestora; 
- asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor 
operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor; 
- însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital; 
- în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui 
echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda 
pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este 
solicitat medicul; 
- monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor; are în dotare un 
telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe parcursul gărzii; 
- asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre 
posibilitatea preluării altor solicitări; 
- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi 
predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul coordonator sau locţiitorul acestuia despre 
problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de 
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materiale; 
- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al 
acestora; 
- poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi 
gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.); 
- respectă regulamentul de funcţionare al UPU - SMURD şi asigură respectarea acestuia de către 
echipajul de intervenţie; 
- completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. 
Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul; 
- predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a 
efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului; 
- asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află în aşteptare, fiind de gardă pe o maşină de 
intervenţie rapidă a medicului de urgenţă; 
- respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul sau, după caz, 
din municipiul în care activează; 
- îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef sau de inspectorul-şef pentru situaţii de urgenţă, 
în condiţiile legii, în privinţa activităţii din cadrul SMURD. 
Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post ale medicului, conform OMS nr.1706/2007 
▪ răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
▪ răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a 
muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 
▪ răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 
funcţionare; 
▪ răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a 
locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării 
normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate 
sau nu; 
▪ îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
▪ primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în 
UPU, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la 
stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până 
la secţia unde va fi investigat sau internat; 
▪ primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU/CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi 
tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul 
responsabil de tură şi de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia; 
▪ ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 
▪ efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la 
toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor 
medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital; 
▪ informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează; 
▪ completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează 
toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; 
▪ asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul 
responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie; 
▪ respectă regulamentul de funcţionare al UPU/CPU şi, după caz, al SMURD şi asigură respectarea 
acestuia de către restul personalului de gardă; 
▪ respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură 
îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine; 
▪ poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
▪ anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 
▪ respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 
▪ respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 
în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 
declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic; 
▪ îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU; 
▪ efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare: 
- conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei sau asistă 
medicul responsabil de tură din echipă; 
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- evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării 
acestuia/acestora; 
- asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor 
operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor; 
- însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital; 
- în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui 
echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda 
pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este 
solicitat medicul; 
- monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor. Are în dotare un 
telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul gărzii; 
- asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre 
posibilitatea preluării altor solicitări; 
- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi 
predă echipamentul la ieşirea din gardă. Informează medicul responsabil de gardă despre problemele 
deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale; 
- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al 
acestora; 
- poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi 
gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc); 
- respectă regulamentul de funcţionare al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul 
echipajului de intervenţie; 
- completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. 
Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul; 
- predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a 
efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului; 
- asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află de gardă pe autospeciala rapidă de 
intervenţie a medicului de urgenţă; 
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef sau de inspectorul-şef în activităţile din cadrul 
SMURD. 
Are în principal următoarele sarcini : 
- examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore iar in 
cazuri de urgenta imediat; foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulatoriu 
- examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia, explorările de laborator, 
alimentaţia şi tratamentul corespunzător, la sfârşitul internării întocmeşte epicriza ; 
- prezintă medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia 
ori de câte ori este necesar ; 
- participă la consulturi cu medicul din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, 
precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă ; 
- comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 
supraveghere deosebită ; 
- întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte, supraveghează 
tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare, iar la nevoie le efectuează 
personal ; 
- recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor ; 
- controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu, 
auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează ; 
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 
protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă ; 
- îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de 
transfuzie şi a punctului de recoltat sânge din unitate ; 
- raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare ; 
- răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are 
în îngrijire ; 
- asigură contravizita şi gărzile pe secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de 
secţie sau, în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia ; 
- întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea 
spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau ia avut în îngrijire ; 
- răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consultările din aceeaşi secţie şi alte secţii şi 
colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri 
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medicale a bolnavilor; 
- execută sarcini de îndrumare şi control tehnic precum şi consultaţii de specialitate în ambulatoriu, 
conform planului întocmit de medicul şef al secţiei ; 
- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului în subordine ; 
- desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală ; 
- depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor; 
- participă la autopsii şi confruntările anatomoclinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire; 
- codificarea foii de observaţie clinică generală în sistem DRG anual şi codificarea  
pentru simularea pe sistemul DRG din Australia ( fişa pacientului externat); 
- codificarea obligatorie pentru acuţi cronoci, spitalizare de zi şi spitalizare de o zi ( 24 h). 
  În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 
sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 , medicul de specialitate are 
următoarele atribuţii: 
 - în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, au obligaţia de a acorda, cu prioritate, 
consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în 
baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; 
 - consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul 
şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. 
Medicul de specialitate- răspunde de îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, de aplicarea corectă a 
tehnicilor aseptice cât şi de comportamentul igienic al personalului. El răspunde de asemenea de 
respectarea normelor de igienă şi aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire şi control a infecţiilor 
nozocomiale în saloanele repartizate. 
   Respecta Ordinului nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 
sterilizare. 
    În conformitate cu OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate): 
a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 
respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 
conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 
antibiotic; 
d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 
transmiterii infecţiilor; 
f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 
instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 
preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 
g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 
unitatea sanitară; 
h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
i) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 
secţie/altă unitate medicală. 
Să respecte normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 
Medicul de specialitate, conform Ord.1226/2012 privind gestionarea deşeurilor, are următoarele atribuţii: 
a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate ; 
b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură ; 
c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 
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activităţi medicale. 
- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare iar la nevoie le efectuează 
personal ; 
- supraveghează cazurile grave existente  
- asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital după acordarea primului 
ajutor ; 
- anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie 
sau directorului general adjunct medical al spitalului; de asemenea, anunţă şi alte organe în cazul în care 
prevederile legale impun acest lucru; 
- confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a 
cadavrului la morgă, după 2 ore de la deces; 
- anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului şi autorităţile competente, în caz de incendiu 
sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele 
disponibile; 
- prezintă raportul de gardă.   
Răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice pentru prevenirea în controlul infecţiilor 
nozocomiale în timpul gărzii . 
- stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi cantitatea 
necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, precum şi gradul de 
urgenţă al administrării lor, consemnând  toate aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere 
în foaia de observaţie a pacientului; 
- comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică terapia 
transfuziolnală şi îi solicită consimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prin semnătura 
acestuia în foaia de observaţie; 
- semnează şi parafează formularul – tip "cerere de sânge"; 
- supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi desfăşurarea 
procedurii de administrare a transfuziei; 
- în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului coordonator a 
unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial; 
- în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de spital 
respectivă; 
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 îşi desfăşoară 
activitatea; 
- să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în 
care este angajat sau îşi desfăşoară 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; 
Respectă regulamentul de ordine interioară precum şi normele de etică şi deontologie profesională. 
Respectă normele de securitate, protecţia muncii şi normele PSI. 
Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale. 
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 
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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 asigurarii dezvoltarii 
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 catre seful ierarhic superior, care are sarcina de a lua masurile care 
se impun pentru rezolvarea problemelor semnalate si a informa conducerea spitalului. 
Toti salariatii au acelasi obiectiv: 

a) de a realiza servicii de buna calitate, cu costuri minime, in folosul pacientilor si al salariatilor; 
b) de a-si pastra locurile de munca 

- Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului minora sau majora si care evident depasesc nivelul 
de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta organelor 
abilitate ale statului. 
Prin abateri si nereguli se întelege: 

a.)  orice încălcare a prevederilor codului etic 
b.)  orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică  
c.)  management defectuos 
d.)  abuz de putere 
e.)  un pericol pentru sănătatea si securitatea ocupatională 
f.)  alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare 
g.)  ascunderea oricărei neglijente. 

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 
-Asigură păstrarea la locul de muncă (operativă) şi depunerea la arhivă a documentelor după expirarea 
perioadei de păstrare operativă, legarea, cartonarea şi identificarea. 
Obligatii ce revin salariatiilor privind situatiile de urgenta conform legii 307/2006 
- sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor; 
- la terminarea programului de lucru sa se verifice aparatura electrica starea ei de functionare) si 
deasemenea scoaterea 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; 
- sa acorde primul ajutor,cand si cat este rational posibil,semenilor,din initiativa proprie sau la solicitarea 
victimelor,conducerii,pompierilor; 
- sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor,instalatiile,echipamentul sau dispozitivul 
de lucru; 
- sa utilizeze instalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice; 
- sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilite la locul de   munca,in cazul aparitiei oricarui 
pericol iminent de incendiu; 
- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 
producerea incendiilor; 
- sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare 
impotriva incendiilor; 
- respecta normele privind Sanatatea si Securitatea in Munca conf.  Legii 319/2006; 
ATRIBUTII SPECIFICE LEGII NR.319/2006 
Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca conform Legii nr.319/2006-
Legea sanatatii si securitatii in munca 
Lucratorii au urmatoarele sarcini si obligatii: 
- sa-si însuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile în domeniul sanatatii si 
securitatii în munca si masurile de aplicare a acestora;  
- sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;  
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- 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: 

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. 

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 îşi desfăşoară 
activitatea; 
- să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în 
care este angajat sau îşi desfăşoară 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  

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 aceeaşi consideraţie 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; 
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 8. Va folosi metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei 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; 

Responsabil
ităţi 

- 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 si a limitelor legale, în vederea 
asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului 

Obligatii 

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. 
- 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. 

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 
protecţia informaţiilor confidenţiale, 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 
�ncât 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. 

Recompens
area muncii 

Recompensarea directa 
Salariul de bază: conform legislatiei in vigoare in functie de standardele superioare de calitate a 
sarcinilor si atributiilor stipulate in prezenta fisa. 
Nivelul de salarizare poate fi influentat de performanta (nonperformanta) angajatului 
 – Adaosurile la salariu : conform legislatiei in vigoare  
Recompensarea indirectă 
Concedii cu plată: (IN FUNCTIE DE CCM) 
-pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu 
poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite 
pentru perioada respectivă, indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale  menţionate 
din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de 
concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; în cazul 
rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei 
sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta 
ca urmare a întreruperii concediului de odihnă; 
-concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav; 
Concedii fără plată: (IN FUNCTIE DE ROI/ROF/CCM/PROCEDURA OPERATIONALA) 

Sanctiuni 
pentru 

nerespectar
ea fisei 

- 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. 
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postului sau 
a anexelor 
acestora 

- 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 

Criterii de 
evaluare a 
postului 

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 insuficient,suficient, bine sau foarte bine) 
- rezultatele obtinute: 
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate 
- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite; 
-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in 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 (conform PO de evaluare periodica a angajatilor). 
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 (conform PO de evaluare periodica a angajatilor). 
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 excepţia 
situaţiilor 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 ŞEF UPU SMURD 

Numele şi prenumele CONF. UNIV. DR. ROTARU LUCIANA 
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:............................................................................................................. 


