MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN CONSTANŢA
Str. Bravilor Nr. 1, Mun. Constanţa, 900270
Tel: 0241/624.711 – Fax: 0241/623.913
e-mail: sajct@ambulance-ct.ro

Aprobat
Manager General,
Dr. Bădescu Laurenţiu

FIŞA POSTULUI
Anexă la Contractul individual de muncă nr. ________ din _______________

Nume şi prenume: ______________________________
I. Unitatea: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
II. Denumirea postului: Medic __________
Gradul profesional al ocupantului postului: Medic
Poziţia în COR: 221107 / 221201 / 221101
Nivelul postului: de execuţie
Locul de muncă:
III. Cerinţe pentru ocuparea postului:
Medic primar
- diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
- examen de medic primar;
- 5 ani vechime ca medic specialist.
Medic specialist
- diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
- examen de medic specialist;
- stagiu de rezidențiat terminat.
Medic
- diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
- un an vechime ca medic stagiar.
IV. Relaţii:
1. ierarhice:
a) este subordonat: Managerului General, Directorului Medical și medicului coordonator.
b) are în subordine: medic (stagiar, rezident), asistentul medical, ambulanţierul/şoferul
autosanitară din echipaj.
2. funcţionale:
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a) interne: cu celelalte cadre medii din unitate, serviciul radio/dispecerat, Servicul mişcare auto, cu
medicul coordonator;
b) externe: medici şi personal medical din UPU, CPU, SMURD, camera de gardă a spitalelor;
c) de colaborare: cu membri echipajului de pe ambulanţă; cu toate compartimentele din unitate.
V. Atribuţii specifice:
1. Medicul are obligaţia de a-şi exercita profesia conform tuturor regulilor artei şi ştiinţei medicale,
în respectul moralei specifice şi al persoanei umane;
2. Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea
nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a merita
stima şi încrederea pacienţilor şi a colaboratorilor;
3. Medicul indiferent de gradul ierarhic sau de modul de practică, este în serviciul persoanei
umane. Nu este admisă atentarea la dorinţa exprimată de către bolnav în cunoştinţă de cauză;
4. Medicul are libertatea absolută a prescripţiilor pe care le crede necesare şi în conformitate cu
pregătirea sa profesională. Orice medic este răspunzator pentru fiecare dintre actele sale
profesionale. Este preferabil ca medicul să se abţină de a garanta vindecarea afecţiunii pentru care
bolnavul i s-a adresat;
5. Are obligaţia de a asigura prin toate mijloacele desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în
echipaj;
6. În activitatea medicală răspunderea pentru actele medicale aparţine şefului echipajului, în
limitele competenţei care i-a fost atribuită de şeful ierarhic superior;
7. Secretul medical este obligatoriu. Obiectul secretului este tot ceea ce medicul, în calitatea lui de
profesionist, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a
aparţinatorilor, precum şi probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură
cu boala şi cele mai diverse fapte;
8. Informările privind serviciile medicale sunt acceptate cu condiţia să fie corecte şi se pot referi la:
a) locaţie, ore de funcţionare, conducerea instituţiei medicale;
b) specialitatea şi titlul medicului;
c) metodele de diagnostic şi tratament folosite.
Aceste informaţii trebuie să se refere numai la metode de diagnostic şi tratament fundamentate
ştiinţific şi acceptate în lumea medicală. Nu trebuie să conţină informaţii eronate sau care ar putea
induce pacienţii în eroare. Aceste informaţii nu trebuie să inducă pacienţilor impresia că
neapelarea la serviciile medicale respective le poate pune în pericol starea de sănătate fizică sau
psihică;
9. Medicul nu poate trata fără examinare medicală prealabilă, efectuată personal. Numai în cazuri
excepţionale, de urgenţă sau în cazuri de forţă majoră (îmbolnăviri pe nave maritime aflate în
mers, pe avioane în zbor, locuri inaccesibile) se vor da indicaţii de tratament prin mijloace de
telecomunicaţii;
10. Medicul nu poate utiliza aparate de diagnostic sau tratament pentru utilizarea cărora nu are
pregătire sau suficientă practică;
11. Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale
bolnavului, exprimându-şi părerea numai dacă este solicitat, numai dacă intervenţia este motivată
de interesul sănătăţii bolnavului;
12. Pentru unele manopere de diagnostic şi tratament, care comportă risc, se va cere
consimţământul informat al pacientului/aparţinătorului. Consimţământul va fi dat după lămurirea
bolnavului/aparţinătorului asupra esenţei şi utilităţii actului recomandat;
13. Orice medic trebuie sa se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natura să ducă
la desconsiderarea acestuia;
14. Este obligat să respecte integral timpul de lucru conform programului stabilit de instituţie;
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15. Răspunde prompt la solicitările Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constaţa în caz de
calamităţi, accidente colective şi epidemii;
16. Potrivit prevederilor legale se interzice efectuarea a două ture consecutive. Programul turelor
se stabileşte lunar de către conducerea unităţii. Schimbarea programului nu se face decât în
situaţii deosebite pe bază de cerere şi cu aprobarea Directorului Medical şi/sau a medicului
coordonator în funcţie de situaţie. Respectă integral timpul de lucru fiindu-i interzis să părăsească
unitatea sau echipajul înaintea terminării programului de lucru, fără acord autorizat;
17. Este obligat să respecte H.G. 75/1991 privind regimul toxicelor şi stupefiantelor;
18. Completează corect fişa de solicitare în toate rubricile şi o prezintă la dispecerat imediat ce se
întoarce în staţie;
19. Controlează şi organizează activitatea personalului medical şi ajutător din subordine;
20. Confirmă cu semnătura realitatea curselor efectuate de ambulanţă în teren, fiind şeful
echipajului, calitate care nu permite abateri de la traseu sau abateri disciplinare, iar când acestea
s-au produs le aduce la cunoştiinţa conducerii unităţii sau medicului coordonator;
21. Comunică necesităţile de perfecţionare ale personalului din subordine;
22. Este obligat să plece la caz în tinuţa regulamentară, inclusiv ecuson, să participe la verificarea şi
completarea conform baremului a trusei medicale şi a aparaturii de pe ambulanţa cu care
lucrează;
23. Urmăreşte şi răspunde de corecta folosire a staţiei radio din dotarea ambulanţei din momentul
plecării la solicitare până la sosirea în staţie;
24. Verifică ţinuta personalului din subordine în conformitate cu O.M.S.P. 2.011/2007;
25. Respectă ordinea şi curăţenia în camerele destinate asteptării plecării la caz şi urmăreşte
curaţenia în autosanitare semnalând dacă condiţiile de igienă nu au fost respectate;
26. Verifică funcţionalitatea aparaturii şi trusa medicală aflată în dotarea ambulanţei – dacă sunt în
conformitate cu O.M.S.P. 1.092/2006 în funcţie de competenţa echipajului;
27. Verifică corectitudinea completării jurnalului de bord conform O.M.S.P. 2.011/2007;
28. Ia act şi soluţionează imediat problemele de conduită şi de disciplină din echipaj, informând în
acelaşi timp medicul coordonator;
29. Este obligat să respecte normele de protecţie a muncii şi P.S.I. la locul său de muncă:
(1) Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
(2) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), lucrătorii au următoarele
obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor şi clădirilor, şi să
utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
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f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de
muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.
30. Exercitarea atribuţiilor de serviciu este incompatibilă cu consumul de substanţe nepermise:
medicamente legale, folosite ilegal sau fără prescripţia medicului; substanţe periculoase ilegale;
băuturi alcoolice; orice altă substanţă care afectează performanţele profesionale sau care-i face pe
angajaţi nepotriviţi pentru munca într-un serviciu de urgenţă;
31. Are obligaţia să sesizeze de urgenţă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
orice suspiciune asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente pe care o întâlnesc
în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
32. Respectă reglementările în vigoare, privind interzicerea fumatului în unităţile sanitare publice
şi private;
33. Are obligativitatea fidelităţii faţă de angajator în executarea atribuţiunilor de serviciu;
34. Îndeplineşte şi alte sarcini transmise verbal sau în scris, în conformitate cu activitatea pe care o
desfăşoară şi cu actele normative în vigoare;
35. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, şi se pot modifica sau completa conform actelor
normative ce vor aparea. Modificările ulterioare vor fi anunţate prin note interne şi acte adiţionale
la prezenta fişă de post;
36. Răspunde de executarea sarcinilor pe care le are în limitele prevederilor legale şi cu
respectarea tuturor actelor normative în vigoare în acest domeniu de activitate (Legea 95/2006,
O.M.S.P. 1.091/2006, O.M.S.P. 1.092/2006, O.M.S.P. 2.011/2007, H.G. 1.915/2006, O.M.S.P.
2.021/2008, Legea 53/2003, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
Contractul Individual de Muncă, etc.);
37. Răspunde de rezolvarea promptă şi eficientă a tuturor problemelor care sunt înscrise în actuala
fişă a postului;
38. Nerespectarea sarcinilor de serviciu din prezenta fişă a postului va fi sancţionată disciplinar,
inclusiv până la desfacerea contractului de muncă.
39. În calitate de medic coordonator de dispecerat respectă atribuţiile şi priorităţile stabilite în
ghidul medicului coordonator care face parte din fişa postului şi notele interne emise de
conducerea unităţii;
40. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, de încălcarea sau neaducerea la îndeplinire
a atribuţiilor de serviciu specificate;
41. Informează şi sesizează Directorul Medical şi Managerul General privind eventualele abateri
ale personalului aflat în serviciu în tura respectivă.
VI. Responsabilităţi:
1. Responsabilităţi privind gestionarea bunurilor aflate sub inventar:
a) Utilizează şi răspunde de gestionarea bunurilor aflate pe fişa personală de inventar;
b) Păstrează în cele mai bune condiţii echipamentele, materialele şi obiectele de inventar din
dotare aflate în gestiune pe fişa sa personală.
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2. Responsabilităţi privind atribuţiile administrative ale postului:
a) Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
b) Respectă Regulamentul Intern (RI), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi
Regulamentul intern de protecție a datelor cu caracter personal (RI – GDPR);
c) Informează şeful ierarhic despre activitatea proprie, îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de
conducerea unităţii;
d) Să răspundă la solicitările managerului general sau directorului medical în situaţia unor urgenţe
majore în afara programului de lucru;
e) Să urmeze cursuri de perfecţionare la solicitarea unităţii în vederea perfecţionării continue din
punct de vedere profesional.
3. Responsabilităţi privind managementul calităţii:
a) Respectă procedurile şi protocoalele implementate în Serviciul de Ambulanţă Judeţean
Constanţa;
b) Asigură comunicarea internă şi externă aşa cum este stabilit acest lucru de către conducerea
unităţii privind promovarea în afara unităţii a sistemului de management al calităţii care
funcţioneaza în unitate
4. Responsabilităţi în domeniul SCIM – Control Intern Managerial:
a) Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor
specifice structurii din care fac parte;
b) Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor
specifice;
c) Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare;
5. Responsabilităţi privind Securitatea si sanatatea in munca şi Situatii de urgenta : Fiecare
lucrător trebuie să:
a) îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b) are obligatia sa anunte de indata angajatorul prin reprezentantii sai legali despre producerea
oricarui eveniment/incident/accident de munca sau in legatura cu munca prestata .
c) este obligat să respecte şi să aplice prevederile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi
situaţii de urgenţă, conform Legii nr. 319/2006, HG. nr. 1425/2006, HG. nr. 955/2010 ,HG. nr.
1048/2006, Legii nr. 307/2006 si Legii nr. 481/2004 ; Ordinul MAI nr. 163/2007 .
d) răspunde şi are obligaţia să respecte Normele de tehnica securităţii muncii, situaţiilor de
urgenţă şi capacităţii de răspuns şi să participe la toate instructajele impuse în acest sens;
e) utilizează corect maşinile, echipamentele, aparatura, substanţele periculoase (rareori), etc.;
f) utilizează corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare are obligaţia să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
g) nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
h) comunică de indata angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
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i) cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitatea şi sănătatea în domeniul său de activitate;
j) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
k) dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă.

6. În scopul prevenirii incendiilor, angajatul are obligaţiile:
a) să cunoască şi să respecte normele generale de prevenire si stingere a incendiilor şi a celor
specific locului de muncă, a regulilor de autoapărare împotriva incendiilor, a modului de
funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi altor mijloace de protecţie
împotriva incendiilor prin dotarea locului de muncă;
b) să participe la instructajul şi acţiunile pentru prevenirea incendiilor, precum şi la exerciţiile şi
aplicaţiile practice;
c) să anunţe imediat şefii ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace
incendii;
d) să respecte în unitate şi la locul de muncă regulile privind fumatul precum şi a celor privitoare la
executarea unor lucrări sau operaţiuni sau folosirea unor mijloace care pot provoca incendii
(sudura, foc deschis, modificări la instalaţiile, utilajele şi aparatele tehnologice şi de încălzire, scule
necorespunzătoare);
e) să verifice obligatoriu locul de muncă la începerea programului de lucru şi la terminarea
acestuia, în vederea depistării şi înlăturarii unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
f) să întreţină în bună stare de utilizare mijloacele de prevenire a incendiilor de la locul de muncă.
7. Responsabilităţi privind protecţia informaţiilor confidenţiale şi a datelor cu caracter personal:
a) ia cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informațiilor confidențiale, inclusiv a
datelor cu caracter personal, aparținând Servicului Județean de Ambulanță Constanța, şi se
angajează să păstreze cu stricteţe confidențialitatea acestor date, să respecte întocmai normele
legale cu privire la evidenţa, manipularea, transferul și protecția datelor cu caracter personal ce iau fost încredinţate, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii;
b) este interzisă scoaterea din unitate, divulgarea sau transmiterea documentelor sau datelor și
informațiilor, indiferent de suporul pe care sunt stocate acestea, fără aprobarea Managerului
General al Servicului Județean de Ambulanță Constanța. În cazul în care va încălca prevederile
normative privind protecţia datelor cu caracter personal, a datelor confidențiale sau a celor
sensibile salariatul/a răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în
raport cu gravitatea faptei.
c) răspunde de organizarea și realizarea arhivării documentelor pe care le crează/generează și
asigură securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;
d) divulgarea fără drept a unor date care i-au fost încredințate sau de care a luat la cunoștinţă în
virtutea profesiei ori funcției dacă fapta este de natură a a duce prejudicii (materiale sau morale)
unei persoane se pedepsește în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care persoana își dă
consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Pag. 6 din 7

VIII. Criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale:
Criterii de evaluare a performanţei
1. Cunoştinţe şi experienţa profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu
prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort
suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu
încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiaţivă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
Notă pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Calificativul (1 – 5)
Minim
Maxim
1
5
1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

Calificativul evaluării:
a) nesatisfăcător: 1,00 – 2,00;
b) satisfăcător: 2,01 – 3,50;
c) bine: 3,51 – 4,50;
d) foarte bine: 4,51 – 5,00.
Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual.

Şef ierarhic superior,
Director Medical Interimar

Titular post,

Am semnat 2 (două) exemplare şi am primit (1) un exemplar
Am luat la cunoştintă
Semnătura:
Data: ____________________
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