
SERVICIUL JUDETEAN DE 
AMBULANTA BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Bistrița, str.Ghinzii, nr. 26/A 

 
FIȘĂ DE POST 

 
Exemplar nr……… 

(denumirea postului) Pagina      1/3 

 

1./3. 
 

 
   
  Aprob, 

Manager general  
   

 
 

F I Ș Ă  D E  P O S T  
 
 
 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI 

Numele si prenumele 
titularului: 

 

Denumirea postului:   

Codul CAEN al activitatii:  

Gradul profesional al postului:  

Stația/substația/punct de 
lucru: 

 

Compartiment/structură:  

Nivelul postului:  

Scopul principal al postului:   

Vechime/experiență impusă:  

Evoluție posibilă:   

Relatiile funcţionale: 

 ierarhice 
- subordonat  

 de colaborare 
- cu  

 de reprezentare 
- cu  autoritati publice, institutii publice si cu pers.juridice private 

II. DESCRIEREA POSTULUI 

Conditii specifice 
privind ocuparea 
postului: 

 studii  

 perfecționări 

 instruiri 

 cunostințe de operare PC nivel…. 

 cunoașterea a unei limbi străine de circulație internațională, minim nivel de bază 

Standarde de 
performanță atașate 
postului: 

  

Indicatori de calitate 
atașați postului:  

  

Controlul calității:   

Abilități, calități și  flexibilitate in gândire 
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aptitudini necesare:   abilități:  de coordonare, planificare si organizare;  

  

Norme de etică și 
deontologie: 
 

 indeplinirea oricarei activitati, conform competentelor și pregătirii profesionale deținute  

 respectarea demnității ființei umane și a principiilor generale de etică 

 responsabilitate profesionala si morala 

 pastrarea secretului profesional, a informatiilor private ;  

 respectarea regulamentelor interne și a Codului de Conduită din instituție 

Cerințe specifice: 
 

  

Competența 
profesională: 

  
 

Delegarea sarcinilor și 
înlocuitor de drept: 

 da; delegarea se realizează în condițiile prevăzute de regulamentele interne în vigoare 

 funcția înlocuitorului legal, de drept 

Atribuții și sarcini 
suplimentare: 

 da;  

 se atribuie prin decizia conducătorului instituției, în condițiile prevăzute de legisalație și de 
regulamentele interne în vigoare 

Norma de muncă și 
program de lucru:  

 normă de timp, 8h/zi și 40h/săpt. 

 program de lucru egal/inegal/individualizat (flexibil)/în ture de 12 ore, în regim continuu 

 posibilitate de a fi neceasr a desfășura muncă suplimentară – se va organiza, presta și 
retribui în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI  

A. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ORGANIZATORIC ȘI ADMINISTRATIV: 

  

B. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL OPERATIV: 

  

C. ATRIBUȚII SUPLIMENTARE : 

  

D. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE:  

  

E. ATRIBUŢII PE LINIE DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII/CONTROL INTERN MANAGERIAL: 

 participă activ la instruiri/alte activități în domeniu, indiferent de nivelul la care acestea sunt organizate 

 îşi însuşeşte şi respectă procedurile specifice  ale Sistemului de Management al calităţiI/Sistemului de Control Intern 
Managerial 

 furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurarii în condiţii optime ale 
auditurilor interne şi / sau externe 

 propune revizuirea procedurilor atunci cand este cazul, funizează soluții de dezvoltare și îmbunătățire a sistemului  

 participă la formarea profesională continuă în domeniu, în sfera sa de activitate 

IV. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI 

1. Cantitate    

2. Calitate 
 participarea la diferite forme de perfecţionare a pregătirii profesionale  

 nr. de observaţii/reclamaţii primite ca urmare a neîndeplinirii corecte a sarcinilor atribuite; 
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3. Cost 
 

 utilizarea eficientă şi raţională a tuturor mijloacelor de care dispune in exercitarea functiei : umane , 
materiale  si financiare 

4. Timp 
 

 efectuarea la termenele stabilite prin legislatie, norme, proceduri, a tuturor lucrarilor care vin in 
relatie directa cu postul ocupat , sau ca urmare a unor solicitari fara termene periodice ( rapoarte, 
informari) 

5. Utilizarea 
resurselor 

 se apreciază capacitatea titularului postului de a utiliza resursele puse la dispoziţie   

6. Mod de 
realizare 

 

 se apreciază gradul în care titularul postului se integrează în  munca în echipă şi modul în care prin 
activitatea sa contribuie la rezultatele obţinute de echipa în care  lucrează 

 Sprijinirea colegilor nou încadraţi 

V. CRITERII EVALUARE  

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 

2. Promptitudine si operativitate in realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute in fisa postului 
3. Calitatea lucrărilor executate si a activităţilor desfăşurate 

4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, 
obiectivitate, disciplina 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de 
consum 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 

7. Condiţii de muncă 

Fiecare criteriu de evaluare are definite subcriterii, cuprinse în fișele de evaluare a personalului, cuprinse în 
Regulamentul Inetrn al SAJ-BN (anexă). 

 
 

FUNCTIA  

Numele si prenumele superiorului  ierarhic  

Semnatura  

Data  

 
 
 
Am luat la cunostinta, și DECLAR că am primit 1 exemplar:  
 
 

 Nume si prenume: Data: Semnatura: 

Numele si semnatura titularului 
postului 

   

                                                                                                                       


