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FIŞA POSTULUI 

 
Titular  

Este inlocuit de:  Inlocuieste 
pe: 

 

 Aprobat  
 MANAGER  
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   

Motivul 
actualizării 

 

 
1. Descrierea postului 

 Denumire 

Departament SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR DE 
SANATATE 

Locaţia 
(Sectia/Compartimentul) 

- 

Denumirea postului SEF SERVICIU 
Nivelul postului/ pozitia REFERENT DE SPECIALITATE 
Nivelul studiilor SUPERIOARE DE LUNGA DURATA 
Grad / Nivel de certificare şi 
autorizare 

- 

Durata contractului NEDETERMINATĂ 
Situaţia postului 
(ocupat/vacant): 

OCUPAT 

Condiţii materiale ale muncii - 

Salarizare - 

Posibilitati de promovare 

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. 
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2. Specificitatea postului 
Studii de baza necesare Superioare – Studii economice 
Calificare/instruire speciala/ 
cursuri speciale 

Managementul calitatii in spitale 

Vechime/experienta  
Cunostinţe si deprinderi:   
Cerinţe aptitudinale:  
Cerinte comportamentale   

Condiţii fizice ale muncii   
Program de lucru 8 ore zilnic 
Natura muncii -individuală cât şi muncă de echipă; 
Starea civila  
Inlocuieste la nevoie pe:  
Alte cerinţe pt. ocupare post  

 
3. Relaţiile 

de subordonare Manager 
Ierarhice 

în subordine Serviciul de management al calităţii serviciilor de sanatate 

Colaborare/functionale Cu toate compartimentele, serviciile si sectiile spitalului/ in cadrul Serviciului de 
management al calităţii serviciilor medicale 

Reprezentare  
 

4. Obiective generale ale postului 
Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate are ca principal obiectiv implementarea la 
nivelul unităţii sanitare cu paturi sau serviciului de ambulanţă a sistemului de management al calităţii 
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului. 
- Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii: participarea la proiectarea, realizarea si 
dezvoltarea SMC;  
- Propune politici si obiective pentru domeniul calitatii; indeplineste prevederile din documentele sistemului 
de management al calitatii\identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele 
neconforme. 
- Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001:2015 
- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient: acestia trebuie sa 
dea dovada de responsabilitate personala fata de calitatea serviciilor prestate, urmarind ca satisfactia pacientilor 
sa devina o prioritate pentru spital (amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale 
pentru pacient). 
- Asigurarea satisfacerii pacientilor; 
- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 
- Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
- Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
- Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea. 

 
5. Obiective specifice ale postului 

Atribuţii 

Atributii Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate conform ORDIN nr. 1.312/250/2020 
privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în 
cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a 
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului: 
- RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calităţii 
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serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare şi are următoarele atribuţii 
principale: 
a) planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind implementarea 
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul 
unităţii sanitare; 
b) coordonează şi controlează funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de 
sănătate; 
c) analizează şi avizează procedurile interne ale structurii de management al calităţii serviciilor de 
sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
d) elaborează şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de formare şi 
perfecţionare profesională a personalului din subordine; 
e) coordonează şi monitorizează elaborarea documentelor calităţii la nivelul unităţii sanitare; 
f) coordonează elaborarea şi avizează planul de management al calităţii serviciilor de sănătate de la 
nivelul unităţii sanitare; 
g) coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
de sănătate desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre structurile 
unităţii sanitare; 
h) monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate 
desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul unităţii sanitare, în 
colaborare cu coordonatorii acestora; 
i) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului unităţii sanitare rapoarte periodice privind 
activitatea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate; 
j) coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor 
adverse asociate asistenţei medicale; 
k) colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii sanitare în vederea implementării 
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 
l) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al 
preşedintelui ANMCS, precum şi cu oficiul teritorial al ANMCS. 
- RMC participă, fără drept de vot, la şedinţele comitetului director pentru a prezenta aspectele 
relevante ale procesului de îmbunătăţire a calităţii din întreaga unitate sanitară şi a consilia 
conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calităţii 
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului. 

Norme 
etice 

 

- Va servi cu responsabilitate interesele Spitalului, ale conducătorilor şi salariaţilor acestuia.  
- Va fi ghidat în toate activităţile de adevăr, dreptate, acurateţe şi bun gust; 
- În exercitarea atribuţiilor va aborda un comportament care să exercite o influenţă pozitivă 
asupra colaboratorilor; 
- Va acorda aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi ca şi cerinţelor personale; 
- Va menţine o atitudine echilibrată şi va lua în considerare ideile şi opiniile altora; 
- Rolul în cadrul spitalului, va fi privit ca o obligaţie de ai ajuta pe colaboratori să-şi 
îndeplinească aspiraţiile personale şi profesionale; 
- Va informa pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate; 
- Va folosi metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea 
resurselor; 
- Va respecta competenţa profesională a colegilor, şi va munci împreună cu ei  pentru a susţine şi 
promova obiectivele SCJUC; 
-     Isi va folosi intreaga capacitate de munca in interesul Spitalului. 

Responsa 
bilităţi 

- 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 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 
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Recompe
nsarea 
muncii 

Recompensarea directa 
Salariul de bază: conform legislatiei in vigoare in functie de standardele superioare de calitate a 
sarcinilor si atributiilor stipulate in prezenta fisa. 
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) 

Sanctiuni 
pentru 
nerespect
area 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. 

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 
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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 

 
6. 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; 
- In situatia in care, la dispozitia sefului direct este numit inlocuitorul unui salariat, se conformeaza 
atributiunilor din fisa postului a persoanei inlocuite; 

 
7. Semnaturi 

7.1.  PERSOANA CARE A INTOCMIT FISA POSTULUI 
Funcţia Manager 

Numele şi prenumele  
Semnatura  

data   
7.2. 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 societatii 
din vina exclusiva a mea, 

Numele şi prenumele  
Semnatura  

data   
 

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


