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BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Vizat,
Manager
Jr. Cornel Vieru

I.

IDENTIFICAREA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI : ECONOMIST / INGINER
2. NUMELE SI PRENUMELE:

3. CERINŢELE POSTULUI
3.1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului :
Calificare de baza: - studii superioare, diplomă de licenţă
3.2. Experienta necesara postului:
- vechime in activitate
4. RELAŢII DE MUNCĂ
 Ierarhice:
- subordonare: manager
 Functionale: cu compartimente/sectiile/serviciile din spital, cu unitatile ce asigura servicii de
mentenanta la echipamentele tehnice medicale cu unitati furnizoare de consumabile si dispozitive
de tehnica medicala
 De colaborare:
- Cu personalul din secţiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii din ambulatoriul de
specialitate
- Cu personalul tehnic si administrativ
II. DESCRIEREA POSTULUI
A. Dificultatea operatiunilor specifice postului
 Necesită efort intelectual caracteristic postului pe care îl deţine şi aptitudini pentru postul de
economist;
 Necesitatea unor aptitudini deosebite - abilitati practice specifice postului, abilitati de comunicare,
munca in echipa, promptitudine, rezistenta la stres, efort fizic prelungit, constiinciozitate,
disciplina
B. Responsabilitatea implicata de post
 Raspunde de executarea sarcinilor pe care le are in limitele prevederilor legale si cu respectarea
tuturor actelor normative in vigoare in acest domeniu de activitate
 Pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite
ATRIBUTII
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Atributiile decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a
parcurgerii unei forme de invatamant recunoscuta de lege.
A. ATRIBUTII SPECIFICE
a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
manualul calităţii, procedurile;
c) coordonează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrulunităţii, pe baza
procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de
management al calităţii;
f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de
manager;
h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cucerinţele
specifice;
i)coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de
îmbunătăţire sau corective ce se impun;
j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în
scopulasigurării sănătăţii pacienţilor;
l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.
m) organizează şi coordonează întreaga activitate din cadrul compartimentului;
n) răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor eliberate în cadrul
compartimentului de management al calităţii serviciilor medicale
B. RESPONSABILITATI COMUNE.
 Respecta programul de lucru si semneaza condica de prezenta la venire si plecare.
 Este interzis venirea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau introducerea si consumarea
lor in unitate in timpul orelor de munca. Este interzis fumatul in incinta unitatii.
 Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura
acestora, orice declaratie publica cu referire la locul de munca fiind interzisa, fara acordul
conducerii. Se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei.
 Efectueaza controlul medical periodic conform programarii si normelor in vigoare.
 Cunoaste si respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale
spitalului.
 Cunoaste si aplica normele interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau.
 Pe durata concediului de odihna, concediului medical sau in alte situatii neprevazute, este
inlocuită de persoana desemnată de managerul unităţii.
 Va raspunde de pastrarea secretului de serviciu precum si de pastrarea secretului datelor si al
informatiilor cu caracter personal detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor
de serviciu.
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Utilizeaza corect dotarile postului fara sa isi puna in pericol propria existenta sau a celorlalti
angajati, aduce la cunostinta sefului ierarhic orice defectiune si intrerupe activitatea pana la
remedierea acesteia. Anunta seful ierarhic asupra oricaror probleme aparute pe parcursul derularii
activitatii.
C. Sarcini si atributii in conformitate cu cerintele
O.M.F.P. 946/2005 republicat
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control
intern/managerial la entitatile publice
si pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/managerial
-

Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face
parte
Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor
specifice structurii din care fac parte
Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor
specifice.
Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare

D. ATRIBUTII SPECIFICE Legii 16/1996 modificata si completata prin Legea nr.358/2002,
OUG 39/2006, Legea nr.474/2006 si Legea nr. 138/2013 privind arhivele nationale
- Asigura pastrarea la locul de munca a documentelor pana la predarea acestora la arhiva spitalului
E. ATRIBUTII SPECIFICE - Obligatii ce revin salariatiilor privind situatiile de urgenta
conform Legii 307/2006 – apărarea împotriva incendiilor
-

sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor;
la terminarea programului de lucru sa se verifice aparatura electrica, starea ei de functionare si, de
asemenea, scoaterea acesteia din priza;
sa anunte imediat despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau despre
producerea unor incendii si sa actioneze cu mijloace existente pentru stingerea acestora;
sa acorde primul ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor, din initiativa proprie sau la
solicitarea victimelor, conducerii, pompierilor
sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, instalatiile, echipamentul sau
dispozitivul de lucru;
sa utilizeze instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor
tehnice;
sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor;
sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
respecta normele privind Sanatatea si Securitatea in Munca conf. Legii 319/2006;
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F. ATRIBUTII SPECIFICE LEGII NR. 319/2006
Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca conform Legii
nr.319/2006-Legea sanatatii si securitatii in munca
- sa-si insuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile in domeniul sanatatii si
securitatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
- sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de
productie;
- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate
ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie
care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele
de munca suferite de persoana proprie, de alti participanti la procesul de munca;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de
indata conducatorul locului de munca;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat;
- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure
ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si
sanatate la locul sau de munca;
- sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in
domeniu securitatii muncii.
III. MENTIUNI SPECIALE
IV. TERMENI SI CONDITII

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar,
Data_____________________
Semnătura________________

