
 

 

R O M Â N I A 

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    B R A Ş O V 
SPITALUL  CLINIC  DE  URGENŢĂ  PENTRU  COPII  BRAŞOV 

Str. Nicopole  Nr. 45   Cod fiscal: 4317738   Tel.0268-415130   Tel./Fax:  0268-418988 

E-mail:   spitalcopiibrasov@gmail.com   /   spitalcopiibv.ruons@gmail.com   

Operator de date cu caracter personal nr. 15898 

 

    
FIŞA POSTULUI 

 anexă la contractul individual de muncă nr. _________ / ________ 

 
 
I. Identificarea  postului: 

1. Nume şi prenume salariat: _____________________________ 
2. Denumirea postului:  Referent de specialitate gradul III 
3. Poziţia în COR/Cod: 331309 
4. Locul de munca : Biroul Managementul Calitatii Serviciilor 
5. Nivelul postului : de executie 
6. Relaţiile: 

a) Ierarhice: (control, îndrumare): 

 Se subordonează: Coordonator B.M.C. 

 Are în subordine: intregul personal al unitatii 
b) De colaborare : medici, asistente medicale, personal administrativ 
c) De reprezentare: - 
 

 
II. Descrierea postului: 

1. Scopul general al postului: 
Implementarea procedurilor sistemului de management al calitatii serviciilor medicale. 
 

2. Obiectivele postului: 
Coordonarea activitatii de elaborare si implementare a procedurilor specifice fiecarei 
sectii/compartiment din cadrul unitatii, precum si a manualului calitatii. 
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii de calitate in domeniul 
medical la nivelul spitalului, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale. 
 

3. a) Descrierea atribuţiilor generale ale postului:  

 pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 
 coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: 

manualul calităţii si procedurile; 
 participă la elaborarea procedurilor operaționale alături de toți șefii de birouri, servicii, secții și 

compartimente din cadrul spitalului 
 coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, 

pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de 
calitate; 

 coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 
 colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 

management al calităţii; 
 implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 
 asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager; 
 asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice; 
 coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile 

de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 
 coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 
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 asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 
asigurării sănătăţii pacienţilor; 

 asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii. 
 avizează și răspunde de modul de completare și de întocmire a documentelor eliberate în cadrul 

biroului de management al calității serviciilor medicale 
 verifică și informează periodic managerul în scris dacă la nivelul birourilor, serviciilor, secțiilor, 

compartimentelor se respectă și se aplică procedurile operaționale aprobate, ghidurile și 
protocoalele medicale în vigoare, standardele de acreditare prevăzute de actele normative în 
vigoare 

 întocmește împreună cu șefii de birouri, servicii, secții, compartimente toată documentația 
necesară reacreditării spitalului 

 arhivează la nivelul biroului și răspunde de buna păstrare a arhivei toate procedurile operaționale 
din spital, ghidurile și protocoalele de practică aplicate, registrul riscurilor pe spital, planul de 
control managerial 

 urmărește dacă planul de măsuri stabilit în cadrul Planului de control intern managerial, aprobat de 
manager, este pus în practică și respectat; în situația în care constată abateri, informează 
managerul despre acest lucru 

 în situația în care identifică eventuale puncte sau verigi slabe face propuneri managerului 
 are obligația ridicării în permanență a nivelului de pregătire profesională, participă în mod 

obligatoriu la cursuri de calitate organizate de către Școala Națională de Sănătate și Management 
Sanitar 

 informează șefii de birouri, servicii, secții, compartimente despre problemele discutate la cursurile 
la care participă, în vederea asigurării unui act medical de cea mai bună calitate 

 analizează indicatorii de performanță ai managementului spitalului și face propuneri de 
îmbunătățire a acestora 

 păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor privind managementul calității 
 are grijă ca toate procedurile operaționale, ghidurile medicale care constituie proprietatea 

intelectuală a unității și care sunt arhivate în cadrul biroului să nu fie șterse, modificate sau 
înstrăinate 

 asigură inventarierea periodică a procedurilor existente în unitate 
 verifică existența fizică a procedurilor și protocoalelor întocmite în cadrul unității 
 asigură revizuirea procedurilor si protocoalelor întocmite, conform legislației în vigoare 
 asigură centralizarea chestionarelor de evaluare a satisfacției pacienților 
 analizează raportul chestionarelor de evaluare a satisfacției pacienților și îl prezintă Comitetului 

director al spitalului  
 analizează raportul chestionarelor de satisfacție ale personalului și îl prezintă Comitetului director 

al spitalului  
 îndeplinește și alte atribuții dispuse de manager, pe linie de managementul calității serviciilor 

medicale 
 b) Descrierea atributiilor specifice ale postului: 

 centralizează indicatorii din proceduri și protocoale comunicați și analizați de către responsabilii din 
secții și prezintă raportul de analiza conducerii spitalului 

 identifică probleme legate de organizarea și funcționarea spitalului rezultate din analiza datelor 
statistice și a indicatorilor de performanță și propune măsuri de îmbunătățire 

 asigură implementarea în cadrul spitalului a unor metode specifice de analiză pentru identificarea 
unor deficiențe și luarea măsurilor de corectare a acestora 

 proiectează cercetări sociologice cu privire la activitatea spitalului, pacienții internați, personalul 
angajat, relaționarea personal – pacient, etc. la solicitarea conducerii spitalului (elaborarea și 
aplicarea instrumentelor de cercetare, analiza și interpretarea datelor colectate, prezintarea 
rezultatele acestora și măsurile propuse pentru eficientizarea proceselor) 

 întocmește diferite analize statistice necesare îmbunătățirii indicatorilor de performanță ai spitalului 
 propune proiecte de îmbunătățire și diversificare a serviciilor medicale 

 
 

4. Descrierea responsabilităţilor postului: 
A.  Privind relaţiile interpersonale/comunicarea: 

 Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior. 



 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele din cadrul 
spitalului. 

 Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din exterior cu care 
vine în contact în cadrul spitalului. 

   B.  Faţă de echipamentul din dotare: 

 Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea si pastrarea in bune 
conditii a dotarilor postului.. 

 Cunoaste si respecta regulile de exploatare tehnica a aparaturii deservite. 

 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile / a sefului ierarhic, privind 
orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea si 
intrerupe activitatea pana la remedierea acesteia. 

 Răspunde de păstrarea în bune conditii si utilizarea corectă, ratională si eficientă a 
mijloacelor, materialelor si produselor pe care le are în folosintă sau care sunt utilizate de 
personalul în subordine. 

 Coopereaza cu serviciul intern de prevenire si protectie si/sau angajatorul atata timp cat 
este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre 
inspector de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor. 

   C.  În raport cu obiectivele postului: 

 Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de 
natura acestora si raspunde de respectarea secretului de serviciu. 

 Respectă prevederile legale în ceea ce priveşte activitatea desfasurata. 

 Raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor si documentelor emise. 

 Raspunde de calitatea serviciilor prestate. 
   D.  Responsabilităţi privind regulamentele/procedurile de lucru: 

 Are responsabilitati privind respectarea procedurilor, protocoalelor, notelor, deciziilor, fisei 
de post si a altor documente interne. 

 Cunoaste si respecta procedurile operationale specifice postului. 

 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

 Respectă şi aplică legislatia cu privire la normele tehnice de gestionare a deseurilor 
rezultate din activitati medicale. 

 Respecta legislatia de mediu aplicabila Spitalului. 

 Respectă  şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabil. 
E.  Responsabilităţi privind Sistemul Integrat de Mangement al calitatii, Mediului si     
OHSAS: 

 Respecta si aplica prevederile standardului de managementul calitatii ISO 9001, 
managementul de mediu ISO 14001, managementului sanatatii si securitatii ocupationale 
ISO 18001. 

 Respecta si aplica  prevederile din cerintele de acreditare ANMCS. 

 Identifica, raporteaza, trateaza conform procedurilor, neconformitatile depistate. 

 Are sarcini privind semnalarea neregularitatilor. 

 Actioneaza pentru depozitarea selectiva a deseurilor si pentru protejarea mediului. 
    F.  Responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea muncii 

 Cunoaste si respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi PSI pentru a 
evita producerea de accidente şi/ sau îmbolnăvirile profesionale, ale sale si a celor din jur. 

 Participa la toate instruirile legate de securitatea şi sănătatea în muncă,  PSI si SU la care 
este convocat . 

 Participa la toate simularile de situatii de urgenta  la care este convocat . 
 

5. Condiţiile de lucru ale postului: 
o condiţii fizice ale muncii –  la sediul unitatii  ; 
o program de lucru: conform normelor interne - 8 ore/zi, 5 zile/saptamana cu posibilitate de 

prelungire in functie de necesitatile serviciului;  
o natura muncii:  atat muncă individuala cat si in echipa ; 
o deplasări: pe distanţe scurte sau medii ( la alte institutii publice) 

 
 



 
6. Limite de competenta/autoritate: 

 nu are putere de decizie sau competente ce depasesc atributiile de serviciu; 
 

7. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate): 

 Este înlocuit de: unul dintre salariatii din cadrul Biroului Managementul Calitatii Serviciilor   

 Inlocuieste: pe oricare dintre salariatii din cadrul Biroului Managementul Calitatii Serviciilor  
 

8. Perioada de evaluare a performanţelor: 

 Anual (in luna ianuarie)   
 
 
     III. Specificaţiile postului : 
 

1. Nivelul de studii:  Studii superioare  
2. Domeniul/Specializarea: Licentiat in sociologie  
3. Alte cerinte :  

 Perfectionari, specializari in domeniu: cursuri de managementul calitatii  

 Cunostinte de operare a calculatorului 
4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post) : 

  6 luni vechime in specialitate 
    5.  Aptitudini si calitati personale: 

 Abilitate intelectuala, perceptie fina, memorie buna 

 Capacitate de lucru in conditii de stres sau program prelungit 

 Capacitatea de a lucra in echipa dar si independent 

 Abilitati de comunicare, informare si relationare interpersonala 

 Corectitudine, perseverenta, punctualitate; asumarea raspunderii 

 Solicitudine, interes profesional, integritate, prezenta de spirit 

 Discernamant si capacitate de a rezolva problemele 
 
 
 
 Prezenta fişă a postului constituie  anexă la contractul individual de muncă al titularului. 

 

Elaborat, Am luat cunostina / Am primit 1 exemplar 

Coordonator BMC 
Nume si prenume salariat, 
……………………………………………………………… 

Semnatura, 
…………………….. 

Semnatura, 
……………………………………………………………… 

Data, 
8.11.2019 

Data, 
……………………………………………………………… 

 
 

  APROBAT,  


