
 
 
Anexă la C.I.M. nr. ___/ ______________ 

                                                                                                                         Aprob,                                                                                                      
                                                                                                           Director Executiv  

                                                                                                                              
FIŞA POSTULUI 

Nr. ___ 
Denumirea postului: Șef centru recuperare; 
Compartiment: Medical ; 
Nivelul postului: de conducere; 
Scopul principal al postului:   Organizează și conduce activitatea centrului de recuperare. 
Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul 
de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea 
unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: - Certificat  de medic specialist balneo-
fizioterapie și recuperare medicală eliberat de ministerul sănătății 
Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul medicină specialitatea balneo - fizioterapie ; 
Perfecţionări (specializări): nu este cazul; 
Cunoştințe de operare/ programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel), Internet; 
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): nu este cazul. 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 

• adaptabilitate la situaţii noi şi complexe; 
• asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusive faţă de eventualele erori; 
• spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent; 
• respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie; 
• discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine in 

contact; 
• abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei; 
• gestionarea eficientă a propriului timp. 

 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

• Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi 
stingerea incendiilor; 

• Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din 
centru, iar în relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului; 

• Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare şi Regulamentul Intern al C.S.M. 
“SfântulNectarie”; 

• Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea conducerii C.S.M. ,,SfântulNectarie” 
şi pune în aplicare modificările legislative ulterioare, dacă acestea intră în sfera sa de 
competență profesională. 

 
Atribuţii specifice ce revin angajatului:  
• Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi 

procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 
• Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 



 
• Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte 

aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 
• Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament 

în funcţie de evoluţia pacientului; 
• Asistă şi se implică – în programul de kinetoterapie – a personalului care nu este de 

specialitate (asistent social,terapeut ocupaţional, logoped, îngrijitoare, mame sociale) 
• Se implică în activităţile complementare ale organizaţiei; 
• Se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la perfecţionarea 

personalului mediu din subordine; 
• Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul 

terapeutic; 
• Participă la manifestări ştiinţifice; 
• Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 
• Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a 

putea fi evaluat pentru munca prestată. 
Sfera relaţională:  
Intern: 

a. Relaţii ierarhice: 
Subordonat faţă de:  
-Director Executiv; 
-Director Medical 

Superior pentru : asistentul medical ; 
b. Relaţii funcţionale:  cu salariaţii instituţiei; 
c. Relaţii de control: salariați din subordine; 
d. Relaţii de reprezentare: în fața autorităților statului. 

Extern: 
a. cu autorităţiile şi instituţiile publice: specific activităţii pe care o desfăşoară, cu 

autorităţile competente; 
b. cu organizaţii internaţionale: nu este cazul; 
c. cu persoane juridice private: parteneri privaţi, societăți comerciale și furnizori de 

servicii medicale. 
 
Înlocuiește pe :__________________________ 
Este înlocuit de :_________________________ 

 
Nota  :     Atributiile  si competentele din  prezenta fisa de post pot fi delegate  prin  decizie  a 
Directorului Executiv . 
 
Intocmit de: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de conducere:  
Data şi semnătura: ______________ 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele: ____________________ 
Funcţia de execuţie: Șef centru recuperare 
Data şi semnătura: _____________ 
 
Vizat: 
Numele si prenumele:  
Functie:  
Data şi semnătura: ______________ 


