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FIŞA POSTULUI 
Titular  

CNP  

Este inlocuit de:  Inlocuieste pe:  
    

 Aprobat Avizat 
 MANAGER SEF SERVICIU EVALUARE SI STATISTICA MED 
Nume şi prenume   
Semnatura   
Data   
 EVENIMENTE 

Baza legală - Legislaţia în vigoare, Regulamentul intern, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul 
individual de muncă 

Data următoarei 
actualizări 

- in functie de modificarile intervenite   

Motivulactualizării - modificare atributii 
1. Descrierea postului 

 Denumire 
Departament SERVICIU EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 
Locaţia 
(Sectia/Compartimentul) 

SECT. STATISTICA SANITARA - INTERNARI 

Denumirea postului REFERENT SS DEBUTANT 
Nivelul postului/ pozitia  
Nivelul studiilor STUDII SUPERIOARE 
Grad / Nivel de 
certificare şi autorizare 

 

Durata contractului NEDETERMINATA 
Situaţia postului 
(ocupat/vacant): 

VACANT 

Condiţii materiale ale 
muncii 

 

Salarizare  

Posibilitati de 
promovare 

Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual: nu este cazul 
Criteriile de promovare:  
Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul): pentru ajustarea salarială 
angajatul va fi evaluat cel puţin o dată pe an, in functie de legislatia in vigoare;  
Periodicitatea promovării: In functie de performantele profesionale individuale apreciate cu 
calificativul “foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani, personalul angajat poate 
promova in grade sau trepte profesionale, imediat superioare, din 3 in 3 ani. 

Punctajul postului 
(calculat conform 
procedurii de evaluare) 

Minim = 3,5 Mediu = 4,0 Maxim = 4,5 

2. Specificitatea postului 
Studii de baza necesare Superioare 
Calificare/instruire speciala/ 
cursuri speciale  
Vechime/experienta  
Cunostinţe si deprinderi:   
Cerinţe aptitudinale:  
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Cerinte   comportamentale  
Condiţii fizice ale muncii   

Program de lucru 8 ore 

Natura muncii -individuală cât şi muncă de echipă; 

Starea civila  
Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare post  

3. Relaţiile 
de subordonare SEF SERVICIU EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 

Ierarhice 
în subordine  

Colaborare/functionale Interne: cu toate celelalte compartimente din cadrul spitalului. 

Reprezentare  
4. Obiective specifice ale postului 

Atribuţii 

-sprijină procesul de generare sub formă electronică a setului minim de date la nivel de pacient şi de transmitere 
a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare; 
-organizează codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică generală în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
-asigură participarea personalului responsabil cu codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică 
generală, colectarea, trimiterea şi gestionarea datelor la instruirea asigurată de Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Dolj; 
-organizează colectarea setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacienţii externaţi, plecând de la 
informaţiile existente în foaia de observaţie clinică generală introduse în sistemul informaţional al spitalului, 
prin utilizarea aplicaţiei de colectare a datelor "Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional" sau a 
altor aplicaţii dezvoltate în acest scop; 
-transmite lunar datele colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicaţia „Clasificarea 
pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional”, însoţite de un fişier centralizator privind numărul total al cazurilor 
transmise pentru fiecare secţie, la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti şi la Direcţia Sănătate Publică a Judeţului Dolj; 
-asigură corectitudinea datelor colectate şi transmise; 
-păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în vigoare; 
-asigură înregistrarea statistică în formularul "Fişa pentru spitalizare de zi" în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
-are obligativitatea răspunderii la chestionarele statistice incluse în sistemul electronic; 
-gestionează colectarea datelor statistice din secţii şi ambulatoriul spitalului; 
-întocmeşte centralizatoarele şi dările de seamă statistice, conform reglementărilor în vigoare; 
-colectează datele, le prelucrează, întocmeşte rapoarte statistice şi le înaintează la termen; 
-colectează indicatorii de eficienţă şi de calitate la termenele cerute; 
-gestionează şi arhivează toate datele statistice medicale colectate pe spital; 
-urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ cu alte unităţi sau pe ţară, şi 
informează conducerea unităţii în caz de abateri. 
În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a pacienţilor: 
a) operează transferul şi externarea pacienţilor; 
b) înregistrează din calculator bolnavii internaţi la toate secţiile instituţiei în registrul de internări 
externări; 
c) eliberează certificatele constatatoare de deces şi naştere, foile de observaţii la cererea şefului de secţie sau a 
medicului curant, la cererea compartimentului juridic al instituţiei, pentru cauzele în care spitalul este parte, 
ţinând evidenţa foilor eliberate din arhivă sub semnătură; 
 d) pune prompt la dispoziţie foile de observaţie la solicitarea organelor de control ale Casei de Asigurări de 
Sănătate a Judeţului; 
 e) aranjează în ordine cronologică şi pe secţii foile de observaţii, le inventariază şi le predă la arhiva spitalului; 
 f) afişează numele medicilor de gardă pe panoul de gardă; 
g) înregistrează decesele anunţate de şefii de secţie; 
- isi exercita profesia in mod responsabil  si conform pregatirii profesionale; 
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- raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de serviciu; 
- complecteaza baza de date cu pacienti in timp real(odata cu sosirea pacientului) 
- introduce in SIUI investigatiile paraclinice efectuate in laboratoarele de analize medicale / radiologie si inalta 
performanta cu cardul pacientului; 
- se asigura ca investigatiile introduse in sistem sunt ONLINE; 
- programeaza si coordoneaza pacienti catre cabinetele solicitate; 
- verifica datele introduse in sistem pentru raportarea lunara catre CAS Dolj. 
-inregistreaza bolnavii care se interneaza prin Ambulatoriu integrat al Spitalului  
-introduce datele pacientilor in format electronic, pentru intocmirea si eliberarea F.O. 
-incaseaza contravaloarea serviciilor medicale la cerere si taxele aferente spitalizarii (coplata, taxa insotitor si 
taxa spitalizare pentru pacientii neasigurati) 
-introduce in format electronic in aplicatia interna concediul  medical , numai dupa ce a fost completat si 
parafat de  de medicul curant /aprobat de sef clinica. 

Si alte atributii repartizate de Sef Serviciu Evaluare si Statistica Medicala 
-Atribuţii specifice privind verificarea şi asigurarea securităţii echipamentelor nemedicale; 
-Prevederi cu privire la păstrarea secretului profesional al actului medical; 
-Prevederi privind obligativitatea de a informa pacientul, cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, a 
confidenţialităţii şi  anonimatului pacienţilor; 
-Responsabilităţi privind normele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare conform atribuţiilor impuse de  Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare   
- O.U. nr.195/2005 privind protectia mediului; 

- Legii 16/1996 modificata si completata prin Legea nr.358/2002, OUG 39/2006, Legea nr.474/2006 si Legea 
nr.329/2009 privind arhivele nationale; 

- Legii nr.319/2006-Legea sanatatii si securitatii in munca ; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

- Ordinul 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi 
sanitare. 

 
Norme 
etice 
 
 

a) colectează şi centralizează raportările serviciilor medicale din ambulatoriul integrat al spitalului şi 
spital şi le transmit Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj spre decontare; 

b) elaborează anexele la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti şi dosarul de 
contractare; 

c) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa 
medicală de specialitate din ambulatoriu integrat pentru specialităţile clinice; 

d) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară (în 
funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate); 

e) urmăreşte derularea contractelor de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii şi realizarea 
indicatorilor cuprinşi în contracte; 

f) colectează, centralizează şi trimite spre decontare Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj 
raportările specifice conform prevederilor legale; 

g) colectează, centralizează şi raportează Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj 
centralizatoarele certificatelor de concediu medical eliberate la nivelul spitalului şi pacienţii 
internaţi care nu pot dovedi calitatea de asigurat; 

h) actualizează permanent listele personalului medical cu studii superioare şi medii (certificate de 
membru în Colegiul Medicilor şi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, asigurări de răspundere civilă), în vederea încheierii contractelor 
de furnizări de servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj; 

i) colectează date în softurile de raportare ale Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj 
(provizoriu, până la dotarea cu tehnică de calcul a respectivelor locaţii); 

j) răspunde la orice altă categorie de solicitări din partea Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului 
Dolj; 

k) transmite la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj documentele de asigurare de răspundere 
civilă a certificatelor de membru în colegiile profesionale din România pentru personalul medical 
(medici şi cadre medii). 

 

Responsa - Să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să 
prejudicieze imaginea sau drepturile spitalului sau ale salariaţilor, precum şi ale altor persoane fizice sau 
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bilităţi juridice, indiferent dacă atrag sau nu avantaje necuvenite 
- Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale personalului; 
- Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale pacienţilor, garantând anonimatul pacienţilor, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute de lege; 
- Execută orice alte sarcini de serviciu, in limita competentelor delegate si a limitelor legale, în vederea 
asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului 

Obligatii 

In desfasurarea activitatii sale, fiecare angajat al spitalului are urmatoarele obligatii : 
- Studierea politicilor/procedurilor operationale din domeniul propriu de activitate, intelegerea si aplicarea 
acestora in activitatea pe care o desfasoara. 
- Imbogatirea continua a cunostintelor si competentelor profesionale, atat prin valorificarea oportunitatilor de 
care beneficiaza prin grija Spitalului, cat si prin studiul individual. 
- Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile/reglementarile legale si procedurile interne ale spitalului. 
- Sa asigure neutralitatea spitalului, conform statutului, fata de interesele posibil divergente. 
- Sa constientizeze si sa protejeze imaginea si prestigiul spitalului, inclusiv al calitatii sale de angajat al 
spitalului. 
- Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al 
activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita legii si a competentei profesionale. 
- Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor 
prevazute in fisa postului. 

Recompen
sarea 
muncii 

Recompensarea directa 
– Salariul 
Forma de salarizare: ……………. 
Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional) 

Minim Mediu Maxim 
  x 

Salariul de bază: conform legislatiei in vigoare in functie de standardele superioare de calitate a sarcinilor si 
atributiilor stipulate in prezenta fisa. 
Nivelul de salarizare poate fi influentat de performanta (nonperformanta) angajatului 
 – Adaosurile la salariu : conform legislatiei in vigoare  
Recompensarea indirectă 
Concedii cu plată: (IN FUNCTIE DE CCM) 
-pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi 
mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 
respectivă, indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale  menţionate din ultimele 3 luni 
anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de concediu; indemnizaţia se 
plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; în cazul rechemării din concediu, organizaţia are 
obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de 
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă; 
-concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav; 
Concedii fără plată: (IN FUNCTIE DE ROI/ROF/CCM/PROCEDURA OPERATIONALA) 

Sanctiuni 
pentru 
nerespecta
rea fisei 
postului 
sau a 
anexelor 
acestora 

- Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, 
sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. 
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, 
situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. 
- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii cu caracter 
confidential; 
- are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii spitalului situatiile in care este implicat direct, ori 
prin persoane interpuse  si care considera ca pot dauna renumelui spitalului; 
- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere 
a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca, 
despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie 

Conditii 
de munca 

- Statutul angajatului:     (X) Permanent            ( ) Temporar 
- Locul desfăşurării muncii: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA 
Conditii de munca :Activitatea se desfasoara in conditii Normale, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul de 
pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare  
Riscuri implicate de post : stres, ritm alert de lucru, afectiuni profesionale ; 
Compensari : sporuri pentru conditiile de munca si riscurile implicate de post, conform reglementarilor in 
vigoare ; 
Deplasari curente : potrivit nevoilor muncii 
- Resurse disponibile 
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Spaţiul disponibil: birou comun cu tot personalul mediu sanitar; 
Echipamente materiale:  dulap documente, dupal vestiar; 
Echipamente software: 
 - Resurse financiare: - este raspunzator impreuna cu seful ierarhic de utilizarea rationala a bugetului alocat 
sectiei; 
Alte resurse: 

- echipament individual de lucru: DA 
- materiale igienico-sanitare: DA 
- alimentatie de protectie: NU 

 Timpul de muncă: 
Tipul de normă:    (X) Normă întreagă    ( ) Normă redusă 
Nr. ore muncă / zi:  8 
Nr. ore muncă suplimentară / zi: ): Tipul programului de lucru: program normal; 
Timp pentru participarea la activităti de îmbunătătire a calitătii: 1 -2 ore/saptamana din timpul de munca 
Programul de lucru: Pauze: ori de câte ori este necesar; 
Zilele lucrătoare: Luni - Vineri 
Zilele libere plătite:  
- Sâmbătă şi Duminică,  
- Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, 24 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, prima si a doua zi de Rusalii, 
1 mai,15 august- Adormirea Maicii Domnului,30 noiembrie,1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun, sau 2 
zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele 
decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora); în cazul în care angajatul lucrează în timpul 
sărbătorilor legale, i se va oferi compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile, sau un spor 
la salariul de bază de 100%  din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru; 
a) casatoria salariatului - 5 zile;  
b) casatoria unui copil - 2 zile;  
c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;  
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;  
e) donatorii de sange - conform legii;  
f) IN FUNCTIE DE ROI/ROF/CCM/ACORD/PROCEDURA OPERATIONALA 
Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de __  de zile lucrătoare, în afara sărbătorilor legale şi a 
celorlalte zile libere plătite, acordat proportional cu timpul efectiv lucrat. 
 Concediu suplimentar____________________ 

Criterii de 
evaluare a 
postului 

Evaluarea activitatii: 
1. obiectivele de performanta individuala: 
- modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului; 
- modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. 
2. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient,suficient, bine sau foarte bine) 
- rezultatele obtinute: 
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate 
- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite; 
-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse; 
- adaptarea la complexitatea muncii:  
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate); 
-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate; 
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive); 
- asumarea responsabilitatii:  
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor; 
- evaluarea nivelului riscului decisional; 
- capacitatea relationala si disciplina muncii:  
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice; 
- adaptabilitatea la situatii neprevazute; 
3.  Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana 
desemnata de angajator in acest sens (conform PO de evaluare periodica a angajatilor). 
4. Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza 
rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente 
de evaluare elaborate de angajator (conform PO de evaluare periodica a angajatilor). 
5. Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual 
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5. Prevederi speciale 
5. Prevederi speciale 

- Clauză de confidenţialitate – Anexa la Contractul Individual de Munca 
-respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale personalului; 

-respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale pacienţilor, garantând anonimatul pacienţilor, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute de lege; 
-Angajatii, conform Regulamentului UE 679/2016 – GDPR, au obligatia de a respecta întocmai obligaţiile ce le revin cu 
privire la evidenţa, manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor confidentiale la care au acces, inclusiv 
după încetarea activităţilor ce presupun accesul la aceste informaţii si iau la cunostinta faptul  că, în cazul în care încălca 
prevederile normative privind protecţia informaţiilor confidenţiale, vor răspunde potrivit legii, disciplinar, civil, 
contravenţional ori penal, în raport cu gravitatea faptei.  

-Obligatia de a semnala imediat o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, astfel ȋncât Spitalul să poată notifica 
acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 
de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta. 

-Salariatii au obligatia de a participa la instruirile cu privire la cerinţele Regulamentului UE 679/2016 şi cu privire la 
cerinţele de protecţie a datelor de natura personală. 
In situatia in care, la dispozitia sefului direct este numit inlocuitorul unui salariat, se conformeaza atributiunilor din 
fisa postului a persoanei inlocuite;  

6.   SEMNATURI 
6.1.-  PERSOANA CARE A INTOCMIT FISA POSTULUI 

Funcţia  

Numele şi prenumele  
Semnatura …………………………… 

data   
6.2.- TITULARUL   FISEI   POSTULUI 

                          Am primit un exemplar din fişa postului şi îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin şi 
consecinţele din nerespectarea acestora.   Sunt de acord sa acopar prejudiciile provocate spitalului din vina exclusiva a mea. 

Numele şi prenumele  
Semnatura ……………………….. 

data   
8- Modificari propuse pentru revizuirea urmatoare:. 
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 


