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FIŞA POSTULUI  

Nr. _____ 
 
 
 
Denumirea postului  Medic  

Compartimentul / Serviciul Medici 

Nivelul postului de execuție / de conducere 

 
 
Condiții specifice privind ocuparea postului:  
 Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licența în domeniul medicină ; 
 Perfecționări (specializări): nu este cazul. 
 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 „Sfântul Nectarie”; 

• Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea conducerii Centrului de Sănătate 
Multifuncțional „Sfântul Nectarie” și pune în aplicare modificările legislative ulterioare, 
dacă acestea intră în sfera sa de competență profesională. 
 

Atribuții specifice ce revin angajatului 
• Efectuează consultații de specialitate și de diagnosticare a pacienților, întocmind un raport 

medical la finalul consultației; 
• Prescrie tratamente, întocmește rețete și identifică necesitatea de spitalizare, urmând a-i 

direcționa către alte unități sanitare; 
• Completarea fișa pacientului; 
• Informează pacienții despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele 

riscuri sau efecte adverse; 
• Informarea continuă privind cele mai noi și eficiente metode de diagnostic și tratament din 

domeniu; 
• Participarea la ședințe, consfătuiri sau congrese de specialitate; 
• Răspunde pentru corectitudinea diagnosticului și pentru calitatea tratamentului prescris; 
• Este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacienților; 
• Răspunde de gestionarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe existente în cabinetul 

medical, conform normelor in vigoare; 
• Respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă; 
• Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la 

parametrii de calitate impuși de profesie; 
• Utilizează corect echipamentele de muncă din dotare; 
• Utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și după utilizare, îl 

înapoiază sau să îl pune la locul destinat pentru păstrare; 
• Nu procedează la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, 
instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive; 

• Comunică imediat angajatorului și / sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă 
despre care au motive întemeiate să le considere un pericol pentru securitate și sănătate, 
precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

• Aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele 
suferite de propria persoană; 

• Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru 
a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure 
și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate; 

• 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. 
 

Sfera relațională:  
Intern: 

a. Relații ierarhice: 



 

Subordonat față de:  
- Director Executiv 
- Director  executiv adjunct (Medical) 

            Superior pentru: Asistent medical; 
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. 
 

Este înlocuit de ________________________________________ 
 
Înlocuiește pe__________________________________________ 
 

 
Vizat: 

 

SERVICIUL JURIDIC- RESURSE UMANE 

Semnătura 

__________________ 

Data 

__________________ 

Întocmit de: 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

(MEDICAL) 

Semnătura 

__________________ 

Data 

__________________ 

 
 

Subsemnata(ul) _______________________________________________, sunt de acord cu 

responsabilitățile din fisa postului, astfel cum sunt ele cuprinse in prezentul document. Am luat la 

cunoștința si am primit un exemplar.  

Semnătura 

__________________ 

Data 

__________________ 

 


