
A n e x a  n r .  1 8 .  l a  R e g u l a m e n t u l  I n t e r n  a l  S A J - B N   

 

 www.ambulantabistritanasaud.ro 

 
 

MODEL-CADRU FIȘĂ DE POST 

 
 
 

Aprob, 
Manager general , 
......... 

 
 

F I Ș Ă  D E  P O S T  
...... (denumirea completă a funcţiei/postului) 

 
 
 
 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI 

Numele și prenumele 
titularului: 

 

CNP:  

Denumirea postului:   

Codul COR al activităţii  

Gradul profesional al 
postului: 

 

Staţia/substaţia/punct de 
lucru: 

 

Nivel studii:   

Vechime/experienţă 
impusă: 

 

Categoria postului: execuţie/conducere 

Compartiment/structură:  (structura din care face parte postul) 

Scopul principal al 
postului: •  

Evoluţie posibilă:  •  

Relaţiile funcţionale: 

• ierarhice 
- subordonat direct:  
- Comitetului Director al SAJ-BN 

• de colaborare 
- cu personalul compartimentului din care face parte și personalul altor compartimente 

ale SAJ-BN 
• de reprezentare 

- în raport cu autorităţi publice, instituţii publice și cu pers.juridice și fizice private; 

II. DESCRIEREA POSTULUI 

Condiţii specifice privind 
ocuparea postului: 

• studii: 
- absolvent ..... 

• perfecţionări: 
- pregătire în domeniul  
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• cunostinţe/studii în domeniul ....................;  
• cunoașterea a unei limbi străine de circulaţie internaţională 

Standarde de 
performanţă atașate 
postului  
(în conf. cu OSGG 
nr.600/2018) 

• Standardul 1 - Etica și integritatea 
• Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini 
• Standardul 3 - Competenţa, performanţa 
• Standardul 5 - Obiective 
• Standardul 6 - Planificarea 
• Standardul 8 - Managementul riscului 
• Standardul 9 - Proceduri 
• Standardul 11 - Continuitatea activităţii 
• Standardul 12 - Informarea și comunicarea 
• Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

Indicatori de calitate 
atașaţi postului:  •  

Indicatori de performanţă 
atașaţi postului și 
perioada în care are loc 
evaluarea performanţelor 
profesionale ( conform 
OMS 974/03.iun.2020): 

• indicatori de performanţă: 
o cunoștinţe și experienţă profesioanlă 
o promptitudine și operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fișa 

postului (rezultatele obţinute) 
 gradul de realizare a stribuţiilor de serviciu prevăzute în fișa postului; 
 promptitudine, operativitate, receptivitate la sarcinile primite. 

o calitatea lucrărilor executate și a activităţilor desfășurate 
a. calitatea lucrărilor executate și a activităţilor desfășurate; 
b. atitudinea personală în desfășurarea activităţii, atitudinea faţă de personalul 

din subordine, personalul din alte compartimente, personalul ierarhic superior 
și alţi colegi; 

c. petiţiile/sesizările (interne și externe) legate de activitatea și atitudinea sa;  
d. gradul de respectare a disciplinei muncii; 

o asumarea responsabilităţilor 
a. receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, 

disciplină; 
b. cunoștinţe de limbi străine de circulaţie internaţională; 
c. cunoștinţe de utilizare a calculatorului. 

o intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum  

o adaptarea la complexitatea muncii 
a. executarea de lucrări complexe, cu grad mare de dificultate; 
b. desfășurare de activităţi în condiţii susţinute de stres fizic și psihic. 

o iniţiativă si creativitate 
a. propuneri de soluţii noi în scris, motivarea acestora și evaluarea consecinţelor; 
b. propuneri de schimbări, în scris, motivarea acestora și evaluarea consecinţelor; 
c. participarea la implementerea acestor schimbări/propuneri, îmbunătăţirea 

continuă a rezultatelor obţinute. 
 
*evaluarea performanţelor profesionale se realizează periodic, cel puţin odată pe an, în primul 
trimestru al anului curent, când se evaluează rezultatele anului încheiat (OMS 974/2020). 
(în cazul în care salariatul, la data evaluărilor anuale are vechime mai puţină de un an, evaluarea se 
realizează dar nu va fi luat în calcul ca și evaluare anuală) 

Controlul calităţii și a 
performanţelor 
profesionale: 

• se efectuează de către ................... 
• se derulează prin:  

o sondaj; 
o evaluări periodice; 
o monitorizarea activităţii; 
o analiza retroactivă a activităţii; 
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o verificarea inopinată a activităţii; 
o sondaje de opinie anonime în rândul colaboratorilor SAJ BN; 
o gradul de respectare a normelor de disciplină a muncii şi normelor etice 

în cursul activităţii 

Abilităţi, calităţi și 
aptitudini necesare:  

• flexibilitate în gândire,  
• abilităţi de gândire practică, de coordonare/planificare/organizare;  
• abilităţi de formare profesională, corespunzătoare nivelului de pregătire deţinut și 

cerinţelor postului; 
• aptitudini în domeniul IT 
• capacitatea de realizare a sarcinilor specifice postului; 
• dorinţa și capacitatea de autoperfecţionare; 
• abilităţi de comunicare și de colaborare; 
• receptivitate la informaţii; 
• abilitate în apreciere; 
• onestitate, respect, compasiune și devotament; 
• rezistenţă la stres și muncă susţinută; 
• disponibilitatea la muncă suplimentară;  
• abilitatea de a lucra cu date și informaţii confidenţiale; 
• abilitatea de a lua decizii prompte, corecte, eficace și eficiente în timp limitat. 

Norme de etică și 
deontologie (conform RI al 
SAJ BN și legii): 
 

• îndeplinirea oricărei activităţi atribuite, în conformitate cu competenţele și calificările 
profesionale deţinute și dobândite ulterior angajării;   

• respectarea demnităţii fiinţei umane și a principiilor generale de etică; 
• respectarea demnităţii funcţiei deţinute; 
• are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât înteresul personal, în 

exercitarea atribuţiilor funcţiei; 
• are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situaţii identice sau similare; 
• are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu, cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine și conștiinciozitate; 
• în exercitarea atribuţiilor funcţiei, are obligaţia de a avea o atitudine obiectivă, neutră 

faţă de orice interes poilitic, economic, religios sau de altă natură; 
• îi este interzis să solicite sau să accepte direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, 

vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 
• poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și 

bunelor moravuri; 
• în exercitarea funcţiei și în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să fie de bună 

credinţă și să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 
• activităţile desfășurate în exercitarea atrbuţiilor de serviciu sunt publice și pot fi 

supuse monitorizării cetăţenilor; 
• are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în limitele atribuţiilor stabilite 

prin fișa postului; 
• are obligaţia ca prin actele și faptele sale să respecte Constituţia, legile ţării și să 

acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu 
copetenţele proprii, cu atribuţiile ce-i revin, cu respectarea eticii profesionale; 

• are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul SAJ BN precum și de a se abţine de la 
orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 
acesteia; 

• are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influienţat de 
considerente personale;  

• responsabilitate profesională și morală; 
• păstrarea secretului profesional, a informaţiilor legate de munca sa; 
• respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal; 
• respectarea circuitelor documentelor și protejarea informaţiilor, permanent;  
• respectarea procedurilor, regulamentelor interne și a Codului de Conduită din 
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instituţie 
 

Cerinţe specifice: 
 

• cunoștinţe .....; 
• cunoștinţe în domeniul informaticii aplicate (minim): 

- utilizare sistem de operare Windows;  
- utilizare programe specifice activităţii de birou (gen Word, Excel, Power Point); 
- utilizare și întreţinere baze de date simple (utilizate în evidenţe și gestiune 

electronică);  
- comunicare electronică (e-mail),  
- utlizare și gestionare documente în format portabil (.pdf); 

• gestionare documente în sistem de stocare online (”în cloud”). 

Competenţa profesională: • conform legislaţiei generale și specifice în domeniu; 

Delegarea sarcinilor și 
înlocuitor de drept: 

• da .......;  
• delegarea se realizează în condiţiile prevăzute de regulamentele interne în vigoare, 

doar personalului care deţine cunoștinţe necesare;  

Atribuţii și sarcini 
suplimentare: 

• da/posibil;  
• se atribuie prin decizia conducătorului instituţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţie 

și de regulamentele interne în vigoare; 

Norma de muncă și 
program de lucru:  

• normă de timp; 
• ........ (se specifică atât numărul de ore/zi sau nr. de ore/săpt. cât și modul organizare. 

III. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI: 

1. Cantitate  • îndeplinirea indicatorilor de calitate atașaţi prezentei fișe de post; 

2. Calitate 

• îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale proprii; 
• identificarea și propunerea de noi soluţii în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei; 
• participarea la diferite forme de perfecţionare a pregătirii profesionale  
• nr. de reclamaţii primite ca urmare a neîndeplinirii corecte a sarcinilor atribuite; 
• nr. de sancţionări ca urmare a neîndeplinirii corecte a sarcinilor atribuite 

3. Cost 
 

• utilizarea eficientă şi raţională a tuturor mijloacelor de care dispune în exercitarea 
funcţiei : umane , materiale  și financiare 

4. Timp 
 

• efectuarea la termenele stabilite (prin reglementări interne, legislaţie, norme, proceduri 
etc.) a tuturor lucrărilor care vin în relaţie directă cu postul ocupat , sau ca urmare a 
unor solicitări fără termene periodice (documente, rapoarte, informări etc.) 

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 

IV. DESCRIEREA OBLIGAŢIILOR și ACTIVITĂŢILOR/ATRIBUŢIILOR/SARCINILOR CORESPUNZĂTOARE: 

A. DREPTURILE TITULARULUI DE POST 

Titularului de post îi sunt garantate și respectate toate drepturile prevăzute de legislaţia generală și specifică în 
vigoare. 
 

B. ATRIBUŢII ȘI SARCINI ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV: 
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ATRIBUȚII GENERALE: 

1.  .....(se enumeră toate atribuţiile generale ale postului în cauză); 
 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 
1. .....(se enumeră toate atribuţiile specifice ale postului în cauză); 

 

C. ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE: 

• Titularul prezentei fișe de post: 
a. este obligat să își menţină, anual, la nivel corespunzător pregătirea profesională; 
b. este obligat să deruleze autoperfecţionare continuă; 
c. este obligat să participe la toate activităţile de formare profesională internă, pe bază de programare, după caz; 

D. ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL OPERATIV: 

1.  

E. ATRIBUŢII SUPLIMENTARE : 

Nu este cazul.  

F. ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL SSM și PSI: 

1. Cunoaşte, respectă şi aplică normele de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor (PSI): 
(1) Aplicarea NSSM 

Standarde de performanţă: 
(a) Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente; 
(b) Fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se sprijinul 

tuturor persoanelor necesare; 
(c) Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai 

regulamentele de exploatare şi NSSM specifice locului de muncă; 
(d) Starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată zilnic pentru a 

corespunde tuturor normelor în vigoare; 
(e) Legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe, conform 

cerinţelor de la locul de muncă; 
(2) Aplicarea normelor PSI 

Standarde de performanţă: 
(a) Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile PSI în vigoare; 
(b) Responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în activitatea 

zilnică; 
(c) Echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă; 
(d) Starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare; 

(3) Sesizează, elimină şi/sau raportează pericolele care apar la locul de muncă 
Standarde de performanţă: 
(a) Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie; 
(b) Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor; 
(c) Starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI este raportată persoanelor abilitate 

prin procedura specifică locului de muncă; 
(4) Respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare 

Standarde de performanţă: 
(a) În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile 

de urgenţă; 
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(b) Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător; 
(c) Primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare 

specifice; 
(d) Planul de evacuare este respectat întocmai în caz de urgenţă. 

 

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

1. îşi însuşeşte şi respectă procedurile specifice ale Sistemului de Control Intern Managerial/ Sistemului de 
Management al calităţii, după caz; 

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

3. propune revizuirea procedurilor atunci cand este cazul, funizează soluţii de dezvoltare și îmbunătăţire a 
sistemului  

4. organizează instruiri, cu privire la procedurile implementate,pentru personalul sanitar auxiliar; 
5. participă la formarea profesională continuă în domeniu, în sfera sa de activitate; 
6. participă activ la instruiri/alte activităţi în domeniul SCIM;  

V. PROGRAMUL DE LUCRU ȘI DISCIPLINA 

1. programul de lucru al este de .....; 
2. prezenţa la serviciu se păstrează pe baza condicii de prezenţă prin semnatură proprie, atât la sosirea cât şi la 

plecarea de la program. Se notifică intervalul orar corespunzător timpului de muncă efectuat; 
3. nu se admit întârzieri la serviciu, iar abaterile se raportează prompt către managerul genral al SAJ BN; 
4. titularul prezentei fișe de post se prezintă la serviciu în deplină capacitate psihică şi fizică; 
5. este interzisă prezentarea la serviciu în stare de oboseală avansată; sub influenţa alcoolului sau a oricărei 

substanţe care interferă cu capacitatea psihică sau fizică a persoanei (substanţe psihoactive, a sedativelor, 
tranchilizantelor etc.), acest fapt fiind considerat abatere disciplinară foarte gravă; 

6. refuzul, împotrivirea sau sustragerea asistentului de a se supune controlului inopinat al reprezentanţilor SAJ 
BN sau a altor organsime de control (Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa, Ministerul Sănătăţii, etc.), refuzul de 
a se supune testării aerului expirat şi/sau a recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a 
prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în sânge, se 
consideră abatere disciplinară gravă şi se sancţionează în consecinţă; 

7. titularul prezentei fișe de post respectă programul de lucru - planificarea concediilor de odihnă, planificarea 
liberelor/recuperărilor acordate; 

8. este obligat să respecte integral timpul de lucru conform programului stabilit de instituţie; 
9. nu pleacă din timpul programului decât în situaţii speciale şi numai cu avizul prealabil al managerului general, 

iar în lipsa acestuia a înlocuitorului desemnat;  
10. aduce personal la cunoştinţa şefului ierarhic direct, indisponibilitatea sa pe o perioadă anume, cu minim 24 

de ore înainte (excepţie fac situaţiile survenite brusc - care vor fi anunţate în cel mai scurt timp de la 
producerea acestora). 

11. în caz de boală, anunţă indisponibilitatea telefonic în decurs de 6 (şase) ore de la primirea concediului medical, 
iar formularul de concediu medical va parveni unităţii (prin terţă persoană) în maximum 48 de ore de la 
eliberare, asistentului revenindu-i întreaga responsabilitate în acest sens; 

12. salariatul are răspundere patrimonială și disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, în situaţia 
încălcării prevederilor legislaţiei în vigoare sau neducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu:  

13. respectă prevederile legale și organizaţionale legat de fumatul în instituţiile sanitare publice;  

VI. ŢINUTA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU 

1. foloseşte obligatoriu în timpul orelor de serviciu ecusonul propriu;  
2. starea de igienă a salariatului este ireproşabilă pentru a putea fi exemplu personalului;  
3. locul de muncă:  .......; 
4. respectă ordinea şi curăţenia în spaţiile în care își desfășoară activitatea; 
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VII. DISPOZIŢII FINALE  

1. cunoaşte, aplică şi respectă R.I., R.O.F. al SAJ BN, Codul de Conduită al unităţii, procedurile operaţionale şi 
procedurile de lucru aplicabile în unitate. 

2. cunoaşte şi respectă sistemul de Control Intern/Managerial aplicabile în unitate. 
3. după caz, desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară. 
4. va reprezenta instituţia în mod corespunzător, sub toate aspectele, cu ocazia deplasării în interes de serviciu. 
5. manifestă disponibilitate pentru orice problemă a instituţiei, contribuie la îmbunătăţirea activităţii unităţii, la  

îmbunătăţirea imaginii instituţiei în exterior, la îmbunătăţirea educaţiei medicale continue. 
6. execută orice alte sarcini/dispoziţii pe care i le trasează verbal şi/sau în scris conducerea unităţii, sub rezerva 

legalităţii şi moralităţii acestora. 
7. cunoaşte şi aplică prevederile legislative în vigoare, accesibile pe pagina web a unităţii. 

 
 
 

FUNCŢIA  

Numele și prenumele superiorului  ierarhic  

Semnătura  

Data  

 
 
 
 

Am luat la cunoștinţă, sunt de acord și DECLAR că am primit 1 exemplar original, la semnarea fișei de post în 2 
exempalre originale :  

 

 Nume și prenume: Data: Semnătura: 

Numele și semnatura titularului 
postului 
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