
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  „SF.APOSTOL ANDREI” CONSTANTA   

 

F I Ş A   P O S T U L U I 

                 (Asistent medical/moasa sef sectie/bloc operator) 
 

I.   IDENTIFICAREA  POSTULUI  :    

     1. Nume şi prenume salariat :  

     2. Denumirea postului : Asistent medical/moasa sef sectie/bloc operator 

     3. Poziţia în COR – cod 134201 

                         COR – cod 134210 

     4. Marca :  

     5. Locul de muncă :  

     6. Nivelul postului  :  de execuţie 

 

 

 

A. ATRIBUTII SPECIFICE ASISTENT SEF : 
 Atribuţiile decurg din competentele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei 

forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

 În exercitarea profesiei, asistentul medical sef are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat, cu respectarea legislaţiei in vigoare. 

 

 organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul secţiei; 

 coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali/moase şi deleagă sarcini acestora, răspunde de 

calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute in fisa 

postului; 

II.  SFERA RELAŢIONALĂ : 

1.  Ierarhice - subordonare : medicului şef 

                     - colaborare :  director îngrijiri medicale 

                    - supraordonare : asistenţi medicali/moase, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri 

2.  Funcţionale – cu personalul din compartimentele, secţiile, serviciile din cadrul unităţii, 

                         OAMGMAMR, Sindicat 

3. De colaborare - cu personalul din secţie, medici 

De reprezentare: 

 

III.  DESCRIEREA POSTULUI : 

1. Studii: medii, postliceale sau superioare de scurtă sau lungă durată în specialitate şi gradul principal 

2. Cursuri de perfecţionare periodică în specialitate 

3. Vechime minimă în specialitate : 3 ani ca asistent medical principal 

4. Dificultatea operaţiunilor specifice postului : 

4.1. Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat :  

            - organizarea activităţii de îngrijire a bolnavului în funcţie de nevoi 

            - organizarea aprovizionării cu materiale  

            - organizarea timpului de lucru 

4.2. Efort intelectual : 

           - corespunzător activităţilor de conducere 

    4.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite : 

           - abilităţi de comunicare, sinteză, luare de decizii, de mediere a conflictelor 

    4.4. Tehnologii speciale : 

           - utilizarea aparaturii din secţie, cunoaşterea tehnicilor impuse de specificul secţiei  

           - utilizarea calculatorului 

5. Responsabilitatea implicată de post : 

    5.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea de organizare şi coordonare a îngrijirii bolnavului. 

    5.2. Păstrarea confidenţialităţii. 

    5.3. Utilizarea raţională a materialelor sanitare. 



 evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali/moase si a personalului auxiliar si face propuneri de 

îmbunătăţire a acesteia; 

 analizează împreună cu medicul sef de secţie activitatea personalului din subordine si face propuneri 

pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al reprezentantului sindical; 

 întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi/moase si personalul auxiliar si urmăreşte 

respectarea acestuia, controlează  zilnic condica de prezenta pe care o contrasemnează; 

 urmăreşte respectarea normativului de personal si repartizarea cit mai corecta pe puncte de lucru in 

funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin referate scrise 

completarea acestuia ori de câte ori este necesar; 

 programează graficul concediilor de odihna conform legislaţiei si contractului colectiv de munca, de 

comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului, al Directorului de îngrijiri şi răspunde de respectarea acestuia 

fără a periclita activitatea medicala; 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, răspunde de 

folosirea raţionala a acestora fără a periclita asistenta medicala, urmărind respectarea normelor tehnice la 

aplicarea îngrijirilor medicale; 

 organizează activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, materialelor 

sanitare aflate in folosinţă si autoiventarierea periodica in vederea completării acesteia; 

 controlează modul de operare al condicilor de medicaţie si evidenta aparatelor cu medicaţie de urgenta 

din secţie precum si modul de păstrare, distribuire si administrare a acestora; 

 raportează defecţiunile la instalaţii si aparatura medicala si se preocupa ca remedierea acestora sa se facă 

in cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicala;  

 controlează modul cum se asigura bolnavilor internaţi regimul de odihna, hrana, îngrijire si răspunde de 

acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare; 

 înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de obţinerea 

acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

 asistentul medical şef//moasa sefa va înmâna pacienţilor la externare formularul “Chestionarul 

pacientului” în vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, pe care aceştia îl vor depune 

în cutiile special amenajate; 

 răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor pe care o preda la biroul de internări, si a 

situaţiei  alimentare pe diete pe care o preda la bucătăria dietetica; 

 organizează si participa zilnic la raportul asistenţilor medicali/moaselor, la raportul de garda al medicilor,  

la vizita efectuata de medicul sef de secţie, la raportul organizat de Directorul de îngrijiri cu asistenţii şefi de 

secţii; 

 răspunde de raportările statistice la nivel de secţie privind situaţia pacienţilor internaţi si a îngrijirilor 

medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispoziţiilor si deciziilor interne;  

 prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor si urmăreşte 

respectarea codului de procedura privind colectarea, selectarea, depozitarea si transportul deseurilor conform 

prevederilor legale în vigoare;; 

 respectă normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 

in unitatile sanitare conform prevederilor în vigoare:  
a) prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 

elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu 

personalul mediu si auxiliar din sectie si raspunde de aplicarea acestora;  

b) raspunde de aplicarea precautiunilor standard si specifice de catre personalul sectiei;  

c) raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 

tehnica aseptica de catre acesta;  

d) controleaza respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, 

lenjeria, alimentele, reziduurile şi supraveghează modul în care personalul din subordine le respectă; 

 

e) raspunde de starea de curatenie din sectie;  

f) transmite directorului de ingrijiri necesarul de materiale de curatenie, consumabile, dezinfectanti, 

elaborat in concordanta cu recomandarile serviciului de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale;  

g) controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;  

h) supravegheaza si controleaza activitatea in oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea si 

distribuirea alimentelor, in special la bucataria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;  

i) supravegheaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie si sesizeaza directorului de ingrijiri orice 

deficiente constatate;  



j) verifica igiena bolnavilor si a insotitorilor si face educatia sanitara a acestora;  

k) urmareste efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor si insotitorilor si 

le indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situatie pe care o aduce la cunostinta directorului de 

ingrijiri;  

l) constata si raporteaza directorului de ingrijiri deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii 

sanitare, incalzire);  

m) coordoneaza si supravegheaza operatiunile de curatenie si dezinfectie;  

n) participa la recoltarea probelor de evaluare a eficientei curateniei, dezinfectiei si sterilizarii 

impreuna cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale;  

o) asigura necesarul de materiale (sapun, dezinfectant, prosoape de hartie, echipament de unica 

folosinta) si coordoneaza in permanenta respectarea de catre personal si insotitori a masurilor de 

izolare si controleaza prelucrarea bolnavilor la internare;  

p) anunta la serviciul de internari locurile disponibile, urmareste internarea corecta a bolnavilor in 

functie de infectiozitate sau receptivitate;  

q) coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a 

masurilor pentru supravegherea contactilor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate ingrijirilor medicale;  

r) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste aplicarea 

acestor masuri;  

s) semnaleaza medicului sef de sectie si/sau directorului de ingrijiri cazurile de boli transmisibile pe 

care le suspicioneaza in randul personalului;  

t) instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie 

respectate de vizitatori si personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in 

saloane);  

u) verifica si raspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea si pastrarea lenjeriei 

murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul si 

pastrarea lenjeriei curate;  

v) verifica si raspunde de modul de colectare a deseurilor infectioase si neinfectioase, de depozitare a 

lor pe sectie, de modul de transport la depozitul central;  

w) controleaza si instruieste personalul din subordine asupra echipamentului de protectie si 

comportamentului igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune 

directorului de ingrijiri masuri disciplinare in cazurile de abateri;  

x) raspunde de elaborarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate 

asistentei medicale pe sectie, in functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu risc 

pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;  

y) raspunde de intocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei 

medicale pe sectie;  

 z) raspunde de intocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe 

sectie.  

 asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii secţiei, 

circuitelor, normelor specifice de protecţia muncii, PSI, RI,  ROF şi fisa postului; 

 informează medicul sef si după caz Directorul de îngrijiri in cazul unor evenimente deosebite petrecute in 

secţie; 

 pentru actele de indisciplina  constatate propune modul de rezolvare si  informează medicul sef, 

Directorul de îngrijiri, preşedintele de sindicat al secţiei; 

 anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor, în conformitate cu legislaţia in vigoare, conducerii secţiei si 

unităţii, iar in cazul părăsirii secţiei de către pacient urmăreşte  aplicarea  codului de procedura stabilit de 

unitate; 

 colaborează cu OAMGMAMR si Directorul de îngrijiri in vederea realizării de programe de perfecţionare 

pentru asistenţii medicali in cadrul programului de educaţie medicala continua si urmăreşte activitatea de 

educaţie pentru sănătate desfăşurata de asistenţii medicali in cadrul îngrijirilor acordate;  

 organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate si se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicala continuă ; 

 cunoaşte si respecta codul de etică si deontologie profesionala, Legea privind exercitarea profesiei de 

asistent medical si a profesiei de moaşă; 

 efectuează controlul medical periodic, urmăreşte efectuarea acestuia de către personalul din subordine 

conform programărilor, tine evidenta concediilor medicale si a îmbolnăvirilor autodeclarate pentru care ia 

masuri de înlocuire; 



 respectă si aplica Legea de securitate si sănătate in munca si normele generale de aplicare ale acesteia,în 

vigoare, PSI, RI, ROF; 

 cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale angajaţilor, legea 

drepturilor pacientului, precum si normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii 

aflaţi în dificultate; respectă demnitatea şi intimitatea pacienţilor; 

 urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte si colaborare in cadrul echipei medicale; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este 

nevoie, controlează si instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei si comportamentului igienic personal; 

 in perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere scrisa 

aprobata de medicul sef si Directorul de îngrijiri, care va prelua toate sarcinile prevăzute in fisa postului; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum si intimitatea si 

demnitatea acestora; 

 Respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din legislaţia în vigoare; 

 gestionează sistemul de închidere/deschidere a ferestrelor din secţie. 

 cunoaşte, respecta si poate îndeplini toate atribuţiile, obligaţiile si competentele din fisa postului a 

asistentului medical de profil. 

  verifică întocmirea şi implementarea planului de îngrijire pentru asistenţii şi infirmierele din 

secţie. 

  Cunoaste si respecta prevederile ce reies din legislaţia în vigoare, privind: 

      1.  apararea impotriva incendiilor: 

       - stabileste modul de organizare şi a responsabilităţile privind apărarea împotriva incendiilor in 

cadrul sectorului de activitate; 

      - organizeaza si asigura instruirea salariatiilor din subordine privind cunoasterea si respectarea 

normelor de PSI si Protectie Civila, insusirea caracteristicilor mijloacelor de stingere din dotare si a 

modului de functionare si sa execute activitati practice de interventie; 

      - aduce la cunostinta conducerii unitatii problemele care afecteaza nivelul de protectie al sectorului 

de activitate privind apararea impotriva incendiilor si urmareste modul de solutionare; 

      - asigura respectarea normelor, instructiunilor, regulilor si masurilor specifice, si ia masuri pentru 

prevenirea si inlaturarea operativa a cauzelor de incendiu, starilor de pericol si a celorlalte  neajunsuri 

in activitatea de aparare impotriva incendiilor; 

      - ia masuri pentru amplasarea mijloacelor tehnice din dotare la loc vizibil si usor accesibil, pe  cai 

de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor, alte spatii si la distante optime fata de focarele cele  

mai probabile; 

      - asigura mentinerea libera a cailor de acces si evacuare si nu permite blocarea acestora; 

      - participa la actiunile cuprinse in organizarea evacuarii in caz de incendiu; 

      - coordoneaza in caz de incendiu interventia fortelor proprii din cadrul sectorului de activitate; 

      - propune ordinea de prioritate in desfasurarea  operatiunilor de evacuare in functie de personalul 

propriu avut la dispozitie; 

      - propune ordinea de salvare a bunurilor  si materialelor de la locurile de munca; 

      - coordoneaza  periodic exercitii si aplicatii practice de alarmare/evacuare si interventie in caz de 

incendiu, avarii, accidente pentru salvarea oamenilor stingerea incendiilor si limitarea pagubelor   

provocate de acestea. 

      - repartizeaza concret si in detaliu responsabilitatile privind salvarea si evacuarea pacientilor/ 

utilizatorilor, astfel incat personalul propriu sa cunoasca spatiile in care trebuie sa  actioneze, modul  si  

mijloacele de evacuare disponibile, precum si caile de evacuare prestabilite pentru  evacuarea in caz   

de incendiu, acolo unde este cazul. 

    2. protectia si securitatea muncii: 

  - fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, 

precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate 

de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

    -să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

     -să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 



  -să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice 

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 -să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre 

care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum 

şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 -să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană; 

          -să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

         -să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri 

pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

        -să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

        -să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

        -sa participe, in mod obligatoriu, la sedintele de instruire pe linia securitatii si sanatatii in munca, 

sa-si insuseasa tematica prelucrata si sa sustina testele prevazute de legislatia in vigoare. 

  -efectueaza controlul medical periodic conform programarilor si legislatiei in vigoare; 

  -efectuează instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă. 
. 

B. ATRIBUTII SPECIFICE ASISTENT SEF BLOC OPERATOR : 
- Pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.  

- Verifica aparatura si cunoaşte toate instrucţiunile de funcţionare a acesteia. Sesizează orice 

defecţiune apărută si ia masuri urgente in vederea remedierii. 

- Supraveghează curăţarea mecanica a sălilor de operaţii si a tuturor anexelor din blocul operator. 

Sterilizează suprafeţele si aeroflora sălilor de intervenţie si a anexelor, ciclic si tine evidenta 

acestora. Cere probe de verificare a sterilizării  serviciului SPIAAM. 

- Se preocupa de aprovizionarea cu materiale si medicamente necesare intervenţiilor chirurgicale si 

răspunde de folosirea raţională a acestora fără a periclita asistenţa medicală, respectând normele 

tehnice la aplicarea  îngrijirilor medicale. Răspunde de toate bunurile aflate in gestiune. 

-  Ajuta echipa operatorie in pregătirea preoperatorie si intraoperatorie. Urmăreşte desfăşurarea 

actului operator, si asigura  materialele necesare intervenţiei.  

- Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul auxiliar in cadrul blocului 

operator. 

- În caz de refuz al actului operator (consimţământul informat) de către pacient se anunţă medicul 

operator. 

 

C. ATRIBUŢII SPECIFICE CONFORM REGLEMENTĂRILOR, ÎN VIGOARE, PRIVIND 

ORGANIZAREA SECŢIILOR DE A.T.I.: 

Asistenta-şefă a secţiei ATI se subordonează direct medicului şef de secţie, coordonează 

întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor şi are în principal următoarele 

atribuţii: 

a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine; 

b) răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine; 

c) participă la programele de educaţie medicală continuă; 

d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, 

fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în vederea asigurării 

continuităţii asistenţei medicale; 

e)  verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte 

lunar foaia colectivă de prezenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

f)  supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul 

subordonat direct; 

g) coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor informatice 

din dotare; 



h) coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, 

precum şi a dezinfectiei şi dezinsecţiei; 

i) propune medicului şef de secţie sancţionarea administrativă a personalului din subordine; 

j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, 

infirmiere, brancardieri etc. din secţie; 

k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

1)   verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicament 
 

D. RESPONSABILITĂŢI  COMUNE.     

 Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare. 

 Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea 

la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul 

orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare. 

 Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. 

Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 

 Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.  

 Respectarea circuitelor funcţionale în ceea ce priveşte echipamentul de protecţie. Acesta 

va fi purtat, depozitat şi spălat doar în incinta unităţii. 

 Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire 

şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului 

înconjurător. 

 Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare si Functionare şi Regulamentul Intern al spitalului, 

care se regăsesc pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, precum si prevederile Codului de 

etică şi conduită profesională. 

 Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. 

 prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor si 

urmăreşte respectarea codului de procedura privind colectarea, selectarea, depozitarea si transportul 

deşeurilor conform normelor legale in vigoare; 

 Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere. 

 Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al 

informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de 

serviciu. 

 Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii. 

 Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi 

angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea 

acesteia. 

 Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii. 

 Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii 

şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile. 

 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu 

legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.  
 

            MANAGER                           MEDIC ŞEF SECŢIE             Am luat la cunoştinţă si mi-am însuşit 

SL Dr.Grasa Catalin Nicolae                                                         sarcinile de serviciu ce-mi revin 

                                                   Semnătura ______________________ 

                                   Numele si prenumele ___________________ 

                                      Data    

 

 


