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           Se aprobă, 

                                                           Manager, 

                  

 

FIŞA POSTULUI 

 

 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI 

1. Numele și prenumele titularului:   

2. Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT  

3. Poziția în COR/Cod: 226401 

4. Compartimentul: SECȚIA ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

5. Nivelul postului: execuție   

6. Relații:  

a. ierarhice: 

             - se subordonează asistentului medical șef secție, medicului șef secție, medicilor 

secției, conducerii spitalului;  

           b. funcționale:  

              - colaborează  cu toate categoriile profesionale din cadrul secției și a celorlalte 

departamente ale IRO Iași. 

 

II. CERINȚELE POSTULUI 

- Studii superioare de specialitate: conform pregătirii profesionale în domeniu pentru 

fiziokinetoterapeuți și a reglementărilor legale în vigoare   

- Autorizatie de liberă practică vizată anual de Colegiul Fiziokinrtoterapeuților din România 

- Asigurarea de malpraxis 

- Competențe operare calculator și programe informatice (Word, Excel, Hipocrate, etc.); 

- Alte cerințe: abilități de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, rezistență la stres, 

efort fizic prelungit, conştiinciozitate, disciplină, empatie; 

 

Perioada de evaluare a performanțelor: anual, conform legislației în vigoare;  

Condiții de muncă: ture de lucru de 7 ore, în intervalul  08.00 – 15. 00. 

 

III. OBIECTIVELE POSTULUI 

1. Furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și 

de recuperare ale pacientului, prin exercitarea tuturor activităților titlului profesional 

de fiziokinetoterapeut 

2. Respectarea drepturilor pacienților 

3. Perfecționarea prin programe de educație medicală continuă 

4. Implicarea în activitatea de formare a viitorilor fiziokinetoterapeuți debutanți. 

 

IV. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI  

A. Responsabilități administrative și de ordine interioară: 

1. Respectă  Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine 

Interioară ale IRO Iași, prevederile contractului colectiv de muncă și celelalte proceduri, 

decizii, note interne emise în cadrul IRO Iași;  

2. Respectă programul și graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la 

sosirea și, respectiv, la plecarea din serviciu; 
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3. Pentru aplicarea procedurii de triaj epidemiologic al angajaților, salariatul are obligația de 

a anunța asistentul șef  înaintea începerii programului de lucru dacă prezintă sau are în 

familie (acasă) persoane cu  simptome ce pot constitui surse de agent patogen în 

declanșarea unor epidemii de boli infecto-contagioase; 

4. Anunță asistentul șef în cazul în care beneficiază de concediu medical din prima zi de 

incapacitate de muncă urmând a preda, în timp util, biroului de resurse umane certificatul 

medical și copia după scrisoarea medicală/biletul de externare ce îl însoțește; 

5. Poartă ecusonul prevăzut de regulamentul intern; 

6. Răspunde de  îndeplinirea promptă și corectă  a sarcinilor de serviciu; 

7. Își va însuși și va aplica protocoalele de lucru ale unității medicale corespunzător 

domeniului de activitate;  

8. Participă la asigurarea întreţinerii aparatelor și obiectelor prin curățare și dezinfecție 

corespunzătoare după fiecare utilizare; 

9. Are obligația de a semnala persoanei ierarhice superioare a oricărei situații care nu 

corespunde,  identificată la preluarea serviciului sau apărută pe parcurs; 

10. Raportează accidentele de muncă, evenimentele near-miss, evenimentele adverse conform 

fișei de raportare a IRO Iași; 

11. În cazul in care o persoană aflată în iminență de moarte imediată (urgență medicală) va 

acorda primul ajutor, va anunța rapid urgența și va cere imediat ajutor; 

12. Efectuează controlul medical periodic conform indicațiilor medicului de medicina 

muncii; 

13. Respectă ierarhia profesională, confidențialitatea și secretul profesional; 

14. Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de 

natura acestora; 

15. Nu părăsește locul de muncă fără aprobarea medicului sef sau asistentului sef de secției 

16. Studiază şi îşi însuşeşte legislaţia în vigoare privind activitatea sa; participă la toate 

formele de instruire în vederea ridicării nivelului profesional; 

17. Cunoaşte şi respectă drepturile pacientului; 

18. Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este 

cazul;  

19. Adoptă o atitudine civilizată şi de bună credinţă faţă de tot personalul unităţii pentru 

bunul mers al activităţii şi prestigiul acesteia;  

20. Participă la instruirile periodice privind  Securitatea și Sănătatea Muncii și de Apărare 

Împotriva Incendiilor,  pentru însușirea prevederilor legale și a  oricăror altor cunoștințe 

și cerințe care se cer a fi prelucrate pe aceste teme; 

21. Se preocupă de perfecționarea și actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu 

individual sau alte forme de educaţie continuă conform cerințelor profesionale, inclusiv 

va participa activ prin evaluare și realizarea de prezentări după tematica aleasă și stabilită 

de asistentul șef în cadrul instructajelor periodice obligatorii și a  întrunirilor periodice la 

nivelul secției/unității; 

22. Execută orice altă sarcină pe care o încredințează șeful ierarhic superior cu privire la buna 

desfășurare a activității în cadrul compartimentului, în limita competențelor specifice 

postului; 

23. Pentru  neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 

răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.  

 

B . Responsabilităţi specifice postului de fiziokinetoterapeut 

1. Își desfășoara activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și 

cerințelor postului de fiziokinetoterapeut; 
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2. Colaboreaza cu medicii în vederea aplicării tratamentelor; 

3. Informează pacientul în legătură cu procedurile care urmează să le aplice și îi cere 

consimțământul; 

4. Determină statusul functional efectuând bilanțul muscular și articular al pacientului și 

stabilește programul kinetic de etapă în funcție de diagnostic, obiectivele propuse, și 

patologia asociată; 

5. Aplica exercițiile/tehnicile specific stabilite în funcție de recomandarea medicului; 

6. Supraveghează/asistă permanent pacientul în timpul programului kinetic specific și 

dacă este cazul anunță medicul de reacțiile negative survenite, 

7. Ține evidenta si urmareste eficienta tratamentului 

8. Răspunde promt la toate solicitările și la consultațiile din cadrul secțiilor și 

compartimentelor unde este solicitat de medici; 

9. Supravegheaza  bolnavul dupa aplicarea procedurilor specifice și anunță apariția 

efectelor secundare; 

10. Participa la aplicarea tuturor măsurilor de igiena și separare a materialului medical 

folosit; 

11. Mobilizează bolnavii pentru prevenirea ulcerelor de decubit si a complicațiilor 

postoperatorii; 

12. Verifică și păstreaza integritatea și functionalitatea aparatelor care sunt în dotarea 

saloanelor; 

13. Utilizează și păstreaza în bune condiții echipamentul și instrumentarul din dotare, 

colectarea materialelor și instrumentarului de unica folosință utilizat și se asigură  de 

depozitarea corecta a acestora în vederea neutralizării; 

14. Completează formularele cu procedurile efectuate pacienților și le atașează la foaia de 

observație a acestora; 

15. Introduce în programul informatic al spitalului codurile procedurilor efectuate.   

16. Are obligatia respectarii normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitatea curenta, in conformitate cu reglementarile Ordinului MSF 219/ 2007 

privind colectarea, depozitarea temporara si transportul acestora conform codurilor de 

procedura; 

17. Respecta si raspunde de aplicarea regulilor de igiena si acelor de tehnica aseptica; 

18. Este obligat sa supravegheze functiile vitale ale pacientilor pe toata perioada 

serviciului; 

19. Recomanda si efectueaza procedurile medicale in conformitate cu pregatirea de baza; 

20. Face propuneri pentru asigurarea bazei material necesare desfasurarii activitatii; 

21. Participa la toate formele de instruire in vederea ridicarii nivelului profesional.; 

22. Urmareste ridicarea nivelului preofesional propice , paricipand la conferinte, cursuri si 

simpozioane de specialitate. 

 

C. Responsabilități specifice în scopul prevenirii, limitării și controlului infecțiilor 

asociate asistenței medicale și responsabilități privind întreținerea curățeniei în 

secții și spații comune și a efectuării dezinfecției materialelor contaminate 

reutilizabile în activitatea medicală: 

1. Respectă normele privind purtarea echipamentului de protecție și menține igiena 

personală; 

2.    Aplică procedurile standard (universale) înscrise în normele de activitate medicală;  

3.   Efectuează igiena și dezinfecția obligatorie a mâinilor, cu respectarea celor 5 momente 

stabilite de OMS și ori de câte ori este nevoie;  
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4.  Dezinfecția igienică a mâinilor se face prin spălare (cu săpun lichid) sau frecare, 

utilizându-se de rutină un produs antiseptic de preferat pe bază de alcooli; în cazurile de 

infecție cu Clostridium Difficile (CD), dezinfecția igienică a mâinilor se face cu apă 

și săpun, soluțiile alcoolice nefiind eficiente;  

5. Aplică normele de utilizare și păstrare a soluțiilor biocide de tipul 1 (utilizate la spălarea și 

dezinfecția tegumentelor); 

6. Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției şi răspândirii infecțiilor şi aplicarea  

măsurilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

7. Respectă circuitele stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, 

lenjeria, alimentele, reziduurile şi supraveghează modul în care personalul din subordine 

le respectă. 

 

D. Responsabilități privind activitatea de îmbunătățire și asigurare a calității 

serviciilor: 
1. Răspunde de asigurarea calității serviciilor medicale prin cunoașterea și implementarea  

procedurilor operaționale și a protocoalelor și tehnicilor de lucru aprobate, aferente 

activității desfășurate; 

2. Manifestă amabilitate, bunăvoință, atenție pentru pacient, urmărind ca satisfacția acestuia 

să devină o prioritate; manifestă compasiune și îngrijește fără discriminare; 

3.  Respectă demnitatea vieții umane; 

4.  Promovează calitatea, echitatea și responsabilitatea; 

5.  Adoptă toate măsurile privind identificarea, reducerea riscurilor și asigurarea siguranței 

pacientului; 

6.  Identifică și raportează evenimentele adverse șefilor ierarhici; 

7.   Contribuie la îmbunătățirea calității activității prestate prin propuneri și acțiuni concrete; 

8.    Se implică în realizarea obiectivelor de calitate ale instituției; 

9.    Se implică în procesul de pregătire al secției în vederea acreditării; 

10. Colaborează cu Biroul de Management al Calității în vederea îmbunătățirii performanței 

medicale; 

11. Participă activ la realizarea sarcinilor din domeniul managementului calității trasate de 

medicul șef sau asistentul șef (implementarea de protocoale și proceduri specifice secției și 

revizuirea acestora ori de câte ori va fi nevoie). 

 

E. Responsabilități cu privire la păstrarea secretului profesional al actului medical: 

1. Are obligația de a păstra secretul profesional al actului medical, prin păstrarea 

confidențialității informațiilor medicale față de terți; 

2.    Pacientul are dreptul la o informare completă asupra propriilor date medicale;  

3. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar şi după decesul 

acestuia;   

4.  Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres, de către personalul medical 

abilitat (medici). 

 

F. Responsabilități cu privire la respectarea confidențialității şi anonimatului 

pacienților: 

1. Are obligația de a păstra față de terți anonimatul și confidențialitatea asupra datelor de 

identificare a pacientului; 

2.   În situațiile unor prezentări de caz, nu se vor publica datele personale ale pacienților; 
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3.  Filmarea și fotografierea pacientului sunt interzise, iar în scop didactic acestea vor fi 

permise cu acordul pacientului și cu respectarea procedurilor în vigoare. 

 

G. Responsabilități cu privire la protejarea datelor cu caracter personal conform 

Regulamentului UE(2016/679) și Legii nr. 129/2018  pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date: 

1.  Ia măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal ale pacientului; 

2.  Informează pacienții cu privire la faptul că li se vor proteja datele cu caracter personal. 

 

H. Responsabilități legate de accesul personalului medico-sanitar la informațiile 

electronice cu privire la pacient: 

1.  Accesul la bazele de date electronice ale pacienților este posibil doar cu parole; 

2. În derularea activităților se respectă procedurile care reglementează accesul la informațiile 

electronice cu privire la pacient. 

 

I. Responsabilități de natură etică și asupra bunurilor de patrimoniu: 

1.  În nici o situație nu se vor face discriminări referitoare la etnia, religia, apartenența 

politică a  pacienților; 

2. Folosește un limbaj politicos  față de pacienți și aparținători precum și față de celelalte 

persoane cu care colaborează; 

3.  Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparența în interiorul departamentului, 

în raporturile cu celelalte departamente, precum și în relațiile cu persoanele din afara 

unității; 

4.  Răspunde de corectitudinea și promptitudinea informațiilor furnizate către superiorii 

ierarhici, către toate departamentele din unitate cu care colaborează, precum și în relația 

cu pacienții; 

5.  Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa și în  gestiunea comună (instrumentar, 

aparatură, mobilier, etc.) asigurând prezența, utilizarea și păstrarea acestora în parametrii 

de funcționalitate corespunzători; 

6.  La încetarea contractului de muncă restituie integral și în bună stare obiectele încredințate 

pe inventar. 

 

J. Responsabilitățile angajatului conform legii 319/2006 privind protecția muncii - 

Capitolul IV- Obligațiile lucrătorilor: 

1. 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 

persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau  omisiunile sale în 

timpul procesului de muncă.    

2. Art. 23: În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii 

au următoarele obligații: 

- să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele 

de transport și alte mijloace de producție; 

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și după utilizare, să îl 

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

- 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, și să utilizeze corect aceste dispozitive; 
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- 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; 

- să aducă la cunoștință conducătorului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană; 

- 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; 

- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru 

a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt 

sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate. 

- să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și  sănătății 

în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

- să dea informațiile solicitate de inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 

  

K. Responsabilitățile angajatului conform legii 307/2006  privind apărarea împotriva 

incendiilor: 

1. Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub 

orice formă, de  administrator sau conducătorul instituției, după caz; 

2. Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și 

echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și a acelora date de administrator 

sau conducătorul instituției; 

3. 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 sesizată la sistemele și 

instalațiile de apărare împotriva incendiilor; 

4. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință 

referitoare la producerea eventualelor incendii; 

5. Să aplice procedurile de urgență și măsurile de prim ajutor, rapid și corect, cu luciditate, 

adecvat tipului de accident; 

6. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și 

instalațiilor de apărare împotriva incendiilor; 

7. Să acționeze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariției 

oricărui pericol  de incendiu.  

 

 L. Răspundere disciplinară și patrimonială:  
1. Sancțiunile se aplică conform art. 247-259 din Codul Muncii (CM), a prevederilor 

Regulamentului Intern (RI), a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) și a altor 

prevederi legale; 

2. Art. 248 din CM_ (1)_Abaterile de la regulile de disciplină, precum și încălcarea 

obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară 

și se sancționează potrivit legii, cu: 

• avertisment scris; 

• retrogradarea în funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăși 60 zile; 

• reducerea salariului de baza pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

• desfacerea indisciplinară a contractului individual de muncă; 

3. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 

răspunde disciplinar, contravențional sau penal, după caz; 
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4. ART. 254: 

 (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu 

munca lor; 

 (2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze 

neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul 

normal al serviciului; 

 (3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare 

a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu 

va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării; 

 (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi 

mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie; 

 5. ART. 255 

 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

 (2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării 

pagubei, iar atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său 

inventar; 

6. ART. 257-259 din CM:  Răspunde material, potrivit și prevederilor legii nr. 22 din 

noiembrie 1969, pentru pagubele cauzate în gestiune și după caz, încălcarea dispozițiilor 

legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage răspunderea materială, disciplinară, 

administrativă, civilă sau penală. 

 

M. Indicatori de performanță - Indicatorii de performanță cuprinși în fișa de evaluare 

anuală conform Ordinului MS nr. 1.229 din august 2011 privind aprobarea 

criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei 

de evaluare a performanţelor profesionale individuale se referă la: 

1.   Cunoştinţele şi experienţa profesională: 

- rezultate obținute la testările periodice; 

- participare la cursuri de specialitate sau cu aplicabilitate practică la locul de muncă 

- participare la ședințe de lucru, conferințe, congrese; 

- elaborarea de lucrări și prezentarea acestora în cadrul ședințelor de lucru, conferințe, 

congrese. 

2.  Promptitudinea şi operativitatea în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa  

postului: 

   - modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fișa postului; 

   - modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente. 

3.    Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate: 

-  rezultatele obținute; 

- calitatea rezultatelor și a sarcinilor realizate; 

- nivelul de îndeplinire a sarcinilor și  a lucrărilor în termenele stabilite; 

- eficiența lucrărilor și a sarcinilor realizate în contextul atingerii obiectivelor propuse. 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină: 

- asumarea responsabilităților; 

- gradul de implicare în executarea atribuţiilor; 

- capacitatea de a lucra în condiţii specifice (ore suplimentare, delegări, etc.) 
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- grija faţă de imaginea instituţiei (ţinută, comportament, disciplină organizatorică); 

- respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor, al cunoştinţelor cu care se operează; 

- capacitatea de autoperfecţionare. 

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

normative de consum: 

- utilizarea eficientă a  resurselor; 

- gradul de utilizare corectă a echipamentelor și a materialelor. 

6.      Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate: 

- adaptarea la complexitatea muncii; 

- adaptarea la concepția de alternative de schimbare sau de soluții noi (creativitate); 

- intensitatea implicării și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor; 

- interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii; 

- capacitatea de analiză şi sinteză; 

- găsirea de alternative/opţiuni în situații critice/complexe; 

- iniţiativa prezentării de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor, motivarea ideilor, 

prezentarea unor planuri de acţiune şi evaluarea consecinţelor schimbărilor; 

- propuneri de schimbare a unor reglementări, proceduri. 

7.     Condiţiile de muncă: 

- capacitatea relațională și disciplina muncii; 

- capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice; 

- adaptabilitatea la situații neprevăzute; 

- disponibilitatea de a-și împărtășii experiența și cunoștințele celor cu care lucrează. 

 

 

Fișa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă și 

poate fi reînnoită  în cazul apariției unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este 

necesar. 

 

 

 

 
 

 

 


