
 

 

  

 Se aprobă, 

                                                           Manager, 

                   

 

FIȘA POSTULUI 

 

NUME:  

PRENUME:  

1. Denumirea postului: MEDIC SPECIALIST  

2. Compartimentul: Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale 

3. Cunoștințe și abilități necesare: 

 Studii: superioare de specialitate medicale 

 Experiență : minim cinci ani vechime în specialitate 

 Alte cerințe: atestat de studii complementare în managementul serviciilor de 

sănătate, eliberat de către Ministerul Sănătăţii; sunt exceptaţi de la deţinerea 

atestatului medicii specialişti confirmaţi în specialitatea sănătate publică şi 

management, curs de Managementul calității în sănătate, certificat de absolvire 

curs de audit clinic; 

4. Relații ierarhice: 

 De subordonare: RMC, managerului unității 

 Pe cine are în subordine: - 

 De colaborare: cu toate secțiile și compartimentele instituției. 

5.1 Sarcini și responsabilități: 

5.1.1 Generale 

 Asigură elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de 

management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea 

implementării acestuia;  

 Asigură evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al 

calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu 

cerinţele de monitorizare post-acreditare, adoptate de către ANMCS; 

 Asigură informarea conducerii şi a personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la 

nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, 

după caz, actualizarea acestuia; 

 Asigură coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii 

sanitare a documentelor calităţii; 

 Asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la 

organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de 

sănătate şi siguranţei pacientului; 

 Asigură măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, 

inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor; 

 Asigură coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform 

legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a 

sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de 

monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS; 



 

 

 Asigură monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor 

legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a 

altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului 

de conformitate cu standardele ANMCS; 

 Asigură coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la 

desfăşurarea activităţilor de audit clinic; 

 Asigură îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea 

sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor; 

 Asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de 

sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii 

de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare; 

 Asigură elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor conţinând 

propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 

 Asigură monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei 

procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale; 

 Respectă și aplică toate regulile ce țin de sănătatea și securitatea în muncă, precum și a 

celor impuse de Compartimentul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale. 

  5.1.2 Specifice 

 monitorizează elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament şi a procedurilor care 

vizează asistenţa medicală, urmărind respectarea regulilor de elaborare a acestora; 

 monitorizează şi analizează implementarea procedurilor şi protocoalelor care 

reglementează asistenţa medicală; 

 elaborează şi coordonează implementarea planului anual pentru auditul clinic; 

 monitorizează identificarea şi coordonează raportarea şi analizarea evenimentelor 

adverse asociate asistenţei medicale; 

 monitorizează elaborarea şi respectarea planului anual de educaţie medicală continuă a 

medicilor şi a farmaciştilor pe baza analizei de nevoi a spitalului, astfel încât acesta să 

răspundă misiunii sale; 

 monitorizează elaborarea, pe baza analizei de nevoi a spitalului, şi respectarea planului 

de formare/perfecţionare a personalului medical în managementul calităţii serviciilor de 

sănătate şi siguranţei pacientului; 

 monitorizează procesul de verificare a nivelului de competenţă profesională a medicilor; 

 monitorizează activitatea de actualizare a ofertei de servicii medicale conform nevoilor 

de sănătate a populaţiei deservite; 

 monitorizează implementarea măsurilor pentru managementul integrat al cazului şi 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale a pacienţilor cu afecţiuni de lungă durată; 

 analizează rezultatele monitorizării de către structurile responsabile cu prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, ale respectării măsurilor pentru 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 monitorizează planificarea şi desfăşurarea activităţilor de îngrijiri medicale conform 

procedurilor, protocoalelor şi a planului de îngrijiri; 



 

 

 monitorizează formarea asistenţilor medicali cu privire la utilizarea planului de îngrijiri 

specific specialităţii în care lucrează, la optimizarea înregistrărilor şi la utilizarea 

acestuia ca instrument de comunicare interprofesională, cu valoare medico-legală; 

 monitorizează elaborarea planului de educaţie medicală continuă a asistenţilor medicali 

pe baza analizei de nevoi a spitalului; 

 monitorizează procesul de verificare a nivelului de competenţă profesională a asistenţilor 

medicali; 

 monitorizează procesul de repartizare a sarcinilor asistenţilor medicali şi ale 

infirmierilor, în funcţie de volumul de activitate, complexitatea îngrijirilor şi gradul de 

dependenţă a pacienţilor. 

 Ține evidenta instruirii personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni pentru 

îmbunătățirea sistemului de management al calității;  

 Referitor la managementul riscurilor 

o Analizează în cadrul ședințelor biroului, riscurile majore identificate 

în activitatea spitalului, respectiv acele riscuri care pot conduce la 

nerealizarea obiectivelor generale ale unității; 

o Propune acțiuni preventive de diminuare a efectelor manifestării 

riscurilor. 

o Monitorizează existența și completarea Registrului Riscurilor pe 

unitate. 

 Referitor la legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă 

o Capitolul IV :  Obligațiile lucrătorilor 

  Art. 22: Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului,  

astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau  omisiunile sale 

în timpul procesului de muncă. 

Art. 23 (l): În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.22, 

lucrătorii au următoarele obligații: 

a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, 

echipamentele de transport și alte mijloace de producție; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și după 

utilizare, să îl înapoieze să-l pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale 

mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, si sa utilizeze 

corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație 

de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru 

securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de 

protecție; 

e) să aducă la cunoștința conducătorului de munca și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este 

necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse 



 

 

de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății 

și securității lucrătorilor; 

g) 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; 

h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității 

și  sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 

 Conform Legii 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor 

a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la 

cunoștință, sub orice forma, de  administrator sau conducătorul instituției, după 

caz; 

b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și 

echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de 

administrator sau conducătorul instituției; 

c) să comunice imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice 

încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații 

stabilite de acesta ca fiind un pericol iminent de incendiu, precum și orice 

defecțiune sesizate la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor; 

d) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are 

cunoștință referitoare la producerea eventualelor incendii; 

e) să aplice procedurile de urgență și măsurile de prim ajutor, rapid și corect, cu 

luciditate, adecvat tipului de accident; 

f) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și 

instalațiilor de apărare împotriva incendiilor; 

g) să acționeze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul 

apariției oricărui pericol  de incendiu. 

 

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 

răspunde disciplinar, contravențional sau penal, după caz. 

   Fisa postului este valabilă pe întreaga perioada de desfășurare a contractului de 

muncă, putând fi reînnoita în cazul apariției unor noi reglementări legale  sau ori de câte 

ori este necesar. 

   

         Am luat la cunoștință și 

                 am primit un exemplar,

  

                                                       (semnătura)   

                                                                                           Data _______________ 


