
                   

 
                                                                                                                          Aprob,                                                                                                  

                                                                                                                Director Executiv  

                                   

 

 

FIŞA POSTULUI  

Nr. _____ 

 

 

Denumirea postului  Inspector Specialitate Grad I A 

Compartimentul / Serviciul Serviciul Administrativ 

Nivelul postului de execuție / de conducere 

 

Condiții specifice privind ocuparea postului:  

 Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă  în 

următoarele domenii: științe sociale și 

politice, științe juridice și administrative, 

științe umaniste, științe economice. 

 Perfecționări (specializări): - 

 Cunoștințe de operare/ programare pe 

calculator: 

Microsoft Office (Word, Excel), Internet; 

 Limbi străine (necesitate și grad de 

cunoaștere): 

nu este cazul. 

 

Abilități, aptitudini, competențe: 

 adaptabilitate la situații noi și complexe; 

 asumarea responsabilității față de actele proprii, inclusiv față de eventualele erori; 

 spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent; 

 respect față de lege și loialitate față de instituție; 

 discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în 

contact; 

 abilitatea de a asculta și înțelege informații și idei; 

 gestionarea eficientă a propriului timp; 

 

Criterii generale de evaluare a performanțelor profesionale: 

 cunoștințe și experiență; 

 complexitate, creativitate și diversitatea activităților; 

 judecata și impactul deciziilor; 

 responsabilitate, coordonare și supervizare; 

 dialog social și comunicare; 

 condiții de muncă; 

 incompatibilități și regimuri speciale 

 

Atribuții generale ce revin angajatului:   

 Respectă normele legale în vigoare privind protecția muncii și regulile de prevenire și 

stingerea incendiilor; 



 

 Respectă secretul de serviciu și confidențialitatea privind activitatea și beneficiarii din 

centru, iar în relațiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului; 

 Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al Centrului 

de Sănătate Multifuncțional  

 Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea conducerii Centrului de Sănătate 

Multifuncțional  și pune în aplicare modificările legislative ulterioare, dacă 

acestea intră în sfera sa de competență profesională; 

 Respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă; 

 Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de juncă pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impuși de funcție; 

 Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență 

timpul de lucru. 

 

Atribuții specifice ce revin angajatului 

 Gestionează. Monitorizează și distribuie în funcție de cerințele celorlalte compartimente, 

bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în administrarea Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”; 

 Prin personalul desemnat, recepționează, semnează și răspunde pentru conformitatea 

bunurilor sau serviciilor achiziționate cu documentele care le însoțesc; 

 Asigură spații corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții  normale a activității 

personalului din toate compartimentele; 

 Controlează modul de folosire a bunurilor mobile și imobile; 

 Efectuează împreună cu Serviciul Financiar, inventarierea periodică, casarea mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar; 

 Asigură buna funcționare a centralei termice, centralei telefonice, precum și a celorlalte 

echipamente tehnice; 

 Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu și a instalațiilor din dotare, 

urmărind executarea lor; 

 Întocmește și completează la zi evidența mijloacelor mobile, imobile și a obiectelor de 

inventar; 

 Organizează și asigură efectuarea serviciilor de curățenie și pază; 

 Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a 

personalului de întreținere; 

 Face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind întreținerea și buna 

funcționare a activității instituției; 

 Asigură verificarea și confirmarea facturilor de prestare servicii și toate facturile care au ca 

scop achiziționare de bunuri și servicii; 

 Asigură dotarea și echiparea centrului medical cu mijloace de prevenire și stingere a 

incendiilor, în concordanță cu prevederile legale; 

 Păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor din dotare, urmărind, conform 

registrului de intervenții planificate, ca la termenele scadente să se execute reparațiile și 

întreținerea acestora, conform legislației specifice; 

 Conduce autovehiculul instituției în interes de serviciu (va cunoaște și va respecta 

prevederile legale cu privire la circulația rutieră pe drumurile publice). 

 

 

Sfera relațională:  

Intern: 

a. Relații ierarhice: 

Subordonat față de:  

- Director Executiv 

- Șef Serviciu Administrativ. 



 

            Superior pentru: nu este cazul; 

b. Relații funcționale:  cu salariații instituției; 

c. Relații de control: nu este cazul; 

d. Relații de reprezentare: în fața autorităților statului. 

 

Extern: 

a. cu autoritățile și instituțiile publice: specific activității pe care o desfășoară, cu autoritățile 

competente; 

b. cu organizații internaționale: nu este cazul; 

c. cu persoane juridice private: parteneri privați, societăți comerciale și furnizori de servicii 

medicale. 


