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 Titular  
 Este inlocuit de:  Inlocuieste pe:  

 Aprobat Avizat 
 MANAGER SEF CLINICA CHIRURGIE PLASTICĂ, 

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ 
Nume şi prenume   
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  

Locaţia Sectia/Compartimentul) CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ/ UNITATEA 
FUNCŢIONALĂ DE ARŞI  

Denumirea postului PSIHOLOG PRACTICANT PSIHOLOHIE CLINICA 
Nivelul postului/ pozitia PRACTICANT IN SUPERVIZARE/AUTONOM 
Nivelul studiilor SUPERIOARE  
Durata contractului 
Grad / Nivel de certificare şi 
autorizare 

DETERMINATA 

Situaţia postului (ocupat/vacant): 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 

Atestat de libera practica, Colegiul Psihologilor din Romania   - psihologie clinica                        

Cunostinţe si deprinderi:  
Vechime/experienta 

 

Cerinţe aptitudinale:  
Cerinte   comportamentale   
Condiţii fizice ale muncii   
Program de lucru 7 ore 
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Starea civila 
Natura muncii 

 
Individuala cat şi munca în echipa 

Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare 
post 

 

  
 

3. Relaţiile 
de subordonare Manager, medic sef  secţie, psiholog supervizor 

Ierarhice 
în subordine  

Colaborare/ 
functionale 

- cu personalul medical al unităţii din alte secţii, 
- cu personalul tehnic, administrativ, 
- cu personalul medical din ambulatoriul de specialitate, 
- cu personalul medical din secţie / compartiment, 
- medicul psihiatru al spitalului. 
-cu psihologii angajaţi  

Reprezentare al secţiei / compartimentului în relaţia cu pacientul, familia sau reprezentantul legal al acestuia 
 

4. Obiective generale ale postului 
Furnizarea serviciilor de îngrijiri specialitate de natură preventivă şi evaluare a starii psihologice. 
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 psihologice (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se realizeze imbunatatirea starii de 
sanatate psihica a pacientilor deserviti; 
Adaptarea serviciilor psihologice la nevoile pacientilor; 
Imbunatatirea in permanenta a calitatii actului psihologic; 
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 
psihologice de care are nevoie si in forme  variate  
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. 
 
 

5. Obiective specifice ale postului 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Are obligatia sa îndeplinească cu profesionlism, loialitate, corectitudine şi în mod constiincios indatoririle de 
serviciu ce ii revin 
2.Se va abţine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei 
3.Va răspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum şi de pastrarea datelor şi informaţiilor cu caracter 
confidential detinute sau la care are acces c urmare a executarii ab\tributiilor de serviciu 
4.Raspunde potrivit prevederilor legalede furnizarea corecta şi completă  datelor de contact şi a informaţiilor 
furnizate solicitantilor 
5.Sesizeaza şeful ierarhic asupra oricaror probleme organizatorice pe parcursul derularii activitatii şi psihologul 
supervizor asupra oricaror probleme profesionale  
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Atribuţii 

6. Se adreseaza psihologului supervizor în situatiile în care are nevoie de indrumare profesională şi în cazul 
depasirii competentelor profesionale; prezinta activitatea profesionala 
7.Respecta regulamentul de ordine interioara precum şi normele de etica şi deontologie profesională 
8.Respecta normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul sau 
9.Respecta normele de securitate, protecţia muncii şi normele PSI 
10.Respecta secretul profesional confidentialitatea informatiei medicale 
11.Participa la instruiri, îşi insuseste şi respecta procedurile, normele, instrucţiunile specific sistemului de 
management al calitatii, sistemului de management al sănătăţii şi securitatii ocupationale aplicabile postului 
12.Utilizeaza corect dotarile postului frasa pună în pericol propria existenţa sau a celorlalţi angajaţi, aduce la 
cunoştinţa şefului locului de munca orice defecţiune şi îşi întrerupe activitatea pana la remedierea acestora 
13.Executa dispozitii date de manager în limita competentelor sau pregatirii sale profesionale 
 
Atributii specifice 
Desfăşoară activitatea respectand competentele  transversale şi de specialitate conform pregatirii 
profesionale corespunzatoare atestatului  de libera practica (Monitorul Oficial nr. 173 din 5 martie 2019)  
 
Competente transversale: 
-participa la proiecte şi reţele de cercetare, participa la proiectarea cercetării, culegerea datelor, analiza 
rezultatelor în conformitate cu exigenţele impuse de coordonatori 
-achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe 
atestatul de liberă practică, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale  
- redactarea evaluarilor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică, intervenţia psihologică, 
stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de 
liberă practică, după caz, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale  
-înţelegerea şi utilizarea informată a rezultatelor cercetării pentru îmbunătăţirea practicii profesionale; implicarea 
în activităţi de cercetare, participare la proiectarea cercetării, culegerea datelor, analiza rezultatelor sub 
coordonarea unui psiholog ce deţine titlul de doctor în Psihologie, în domeniul de specializare în care se 
derulează cercetarea 
-participarea la proiecte de cercetare, participare la culegerea, procesarea şi analiza datelor, în conformitate cu 
exigenţele impuse de coordonatori  
 
Competenţele profesionale de specialitate  
 
1) Efectueaza activităţi de psihodiagnostic şi evaluare psihologica clinica 
 Diagnostic şi evaluare psihometrica 
-  examinarea cognitiva a pacientilor din clinica 
-  evaluarea comportamentala si psiho-emotionala a pacientilor/pacientelor 
-  investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice 
 
 Evaluarea psihologică şi conceptualizarea clinică a cazurilor din perspectiva modelelor clinice generale: 
- evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicaţi/relevanţi pentru sănătate şi boală 
- acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice 
- lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti 
                                                    
Toate activităţile se desfăşoară în conditiile solicitarii de către medicul curant, medicul de garda sau de către 
pacienţi/ paciente. 
 
2) Intervenţie / consiliere psihologica (intervenţie psihologică clinică şi consiliere primară, inclusiv consiliere 
psihologică/tehnici psihoterapeutice de scurtă durată asociate unei şcoli de  consiliere/psihoterapie tradiţională 
Intervenţia psihologică specifică unei abordări psihoterapeutice (psihoterapie) 
- intervenţia psihologică pentru identificarea factorilor psihologici implicati în sănătate, dezvoltare şi 
tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în 



                                                        FISA POSTULUI 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA 4 din 8   

sănătate şi boală, prevenirea patologiei 
-intervenţie psihologică clinică şi consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanţă pentru 
sănătate şi boală la copii şi adulti  
- asistenta psihologica ante şi post intervenţie chirurgicala 
-interventie psihologica în cazurile de mutilare 
-autocunoaştere/ optimizare/dezvoltare personală/psihologie pozitivă/coaching psihologic, promovarea sănătăţii 
şi prevenirea patologiei, intervenţii paliative 
- participa la implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală şi de grup  
- participa la educatia pentru sanatate, promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos, preventie 
- completeaza examenul psihologic in foile de observatie a bolnavilor internati pe sectia ........ 
- noteaza in registrul de consultatii pentru pacientii examinati/asistati psihologic 
- participa la toate consfatuirile de lucru din clinica si actioneaza pentru realizarea obiectivelor fixate 
- informeaza permanent medicii despre problemele psiho-sociale ale bolnavilor  
- se ocupa de recuperarea si abilitarea psihica a pacientilor 
- pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale pacientilor, in fata persoanelor fizice, juridice si 
mass media; 
- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu  
- respecta codul de etica si deontologie al psihologului 
-respecta deciziile organizatorice ale unităţii  
- va informa pe cei interesati asupra modului de lucru din sfera sa de activitate 
 
 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; 
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- 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;  
- 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 echipamentul 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, 
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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 menţinerea spaţiilor 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. 
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 
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 activităţile pe care le dezvolta în vederea realizarii obiectivelor specifice  
-Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le inainteaza conducerii spre avizare 
Respecta Ordinului nr.961/2016 pentru aprobarea Not\rmelor tehnice privind curatarea ,dezinfectia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private ,tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficientei procedurii de curăţenie şi dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor,in 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 derularii şi eficientei procesului de sterilizare. 
Respecta prevederile OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infectiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare. 
Respecta regulamentul de ordine interioara precum şi normele de etica şi deontologie profesională. 
Respecta normele de securitate ,protectia muncii şi normele PSI. 
Respecta secretul profesional confidentialitatea informatiei medicale. 

Norme 
etice 
 
 
 
 

1.Va servi cu responsabilitate interesele Spitalului,ale conducatorilor şi salariatilor acestuia; 
2.Va fi ghidat în toate activităţile de adevăr, dreptate, acuratete şi bun gust; 
3.In exercitarea atributiilor va aborda un comportament care sa exercite o influenţa pozitiva asupra 
colaboratorilor; 
4.Va acorda aceeaşi consideratie drepturilor şi intereselor celorlalţi ca şi cerintele personale; 
5.Va menţine o atitudine echilibrata şi va lua în considerare ideile şi opiniile altora; 
6.Rolul în cadrul spitalului,va fi privit ca o obligaţie de a-i ajuta pe colaboratori să-şi îndeplinească aspiratiile 
personale şi profesionale; 
7.Va informa pe cei interesati asupra modului de lucru din sfera sa de activitate; 
8.Va folosi metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficientei şi rationalizarea resurselor; 
9.Va respecta competenta profesională a colegilor şi va munci împreuna cu ei pentru a sustine şi promova 
obiectivele şi programele biroului unităţii; 
10.Isi va folosi întreaga capacitate de munca în 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 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. 
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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. 

Recompen
sarea 
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 
nerespecta
rea fisei 
postului 
sau a 
anexelor 
acestora 

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, 
sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. 
-raspunde material pentru orice distrugere, degradaqre, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, 
situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa; 
-raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii cu caracter 
confidential; 
-are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii spitalului situatiile in care este implicat direct, ori prin 
persoane interpuse si care considera ca pot dauna renumelui spitalului; 
-raspunde personal,material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere  a 
sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca, despre 
tot ce este in sarcina sa ca obligatie.  

 
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; 
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- adaptabilitatea la situatii neprevazute; 
3.  Persoana 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; 
 
 7.SEMNATURI 

7.1.-  PERSOANA CARE A INTOCMIT FISA POSTULUI 

Funcţia  

Numele şi prenumele  
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:............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 


