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FIŞA POSTULUI 

Anexă la Contractul Individual de Muncă 

 

I. IDENTITATEA POSTULUI 

 

1. Numele si prenumele titularului: ........................................................ 

2. Loc de munca: ....................................................... 

3. Denumirea postului:  INGINER  

4. Pozitia in COR: 132235 

5. Scopul postului:................................................................ 

6. Subordonare: post executie 

a. ierarhic: Se subordoneaza: Manager spital si coordonează activitatea  compartimentelor din subordine 
conform organigramei. 

b. functionale: cu compartimentele  si sectiile din structura spitalului  

c. Relaţii de reprezentare: nu este cazul 

Extern:Autorităţişiinstituţii publice, organizaţii, persoane fizice şi juridice private, medicii de familie, medicii 

din alte specialităţişi alte entităţi care pot intra în sfera relaţională a titularului postului.  
7.  Gradul postului: I A 

8. Principalele sarcini ale postului și standardele  
 

A. Atributiuni, lucrari, sarcini :   
 Coordoneazăactivitățileelectroenergetice ale spitalului; 
 Participaîmpreună cu persoaneleresponsabile la elaborareacaietelor de sarcini; 
 Verificăexecuțiașireparațiainstalațiilorelectrice la nivelulspitalului; 
 Verificășirăspunde de îmtreținereaînbunecondiții de funcționareșisiguranță a insstalațiilor din 

secțiileșicompartimentelespitalului; 
 Ține o evidențăasuprainstalațiilor ale mașinilor, echipamemtelor, utilajelor, aparaturiimedicale, 

organizeazășirăspunde de reviziatehnică a acestora; 
 coordoneazaechipele de muncitori, electricieni, instalatori, mecanici; 

 învedereapreîntâmpinăriiaccidentelor de muncăşipentrudesfăşurareaactivităţiiîncondiţiicorespunzătoare, 
vasolicitapersonalului de specialitate un raportsaptamanal, 

privindverificareainstalaţiilorsanitareşielectrice; 
 răspunde de bunaaprovizionareşiutilizare a sculelorşiaparatelor cu care lucrează; 
 foloseşteîn mod judicios, materialeleşipiesele de schimbprimite; 
 exercită, personal sauînechipăoricefel de sarcinisaulucrărice se încadreazăînatribuţiileformatiei de lucru; 
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 faceinstructaj  de protecţiamuncii cu toţiangajaţiiţinând la zifişele de protecţiamuncii din 
sectorulceîlcoordonează (electricieni, mecanici, instalatori, fochişti, liftiere, sudori,etc). 

 aplicăşirăspunde de respectareanormelor de igienă, de protecţiamunciişi de PSI 
însectorulceîlcoordonează; 

 va face cunoscutconduceriiunitatiitoateneregulileconstatate; 

 zilnic, varaportamanageruluisituaţiileivite; 
 efectueazacontrolulmuncitorilor, atâtîncursulzileicâtşiîncursulnopţii; 
 răspundepe plan energetic de: consumurile de energieelectrică, gaze naturale  care să se 

încadrezeîncoteleplanificate; 

 în vederea raţionalizării consumului de energie electrică, termică, carburanţişilubrefianţi lunar  
efectueaza citirea contuarelor de energie electrică şi termică; 

 efectueaza, periodic, citirea indicilor instalatiei de stocare si distribuire a oxigenului medicinal; 

 răspunde de bunafuncţionare a instalaţiei de oxigen; 
 răspunde de supraveghereaşiverificarea IMSP (salacazane) şi IR din cadrulspitalului in colaborare cu 

responsabilul RSVTI; 

 întocmesteanualplanul de achizitiimaterialepentruintretineresireparatii; 

 avizeazaproiectele din punct de vederetehnic; 

 verificasisemneazasituatiile de lucrariexecutate de firmelespecializate; 

 face parte din comisiile de concurs; 

 răspunde de condica de prezenţăşipontaj pentru personalul din subordine; 

 asigură  aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb a formaţiei de muncitori; 
 participă la toateconsfătuirile de lucru din cadrulspitaluluişiacţioneazăpentrurealizareaobiectivelor 

fixate. 

 verificaetapele de lucrarisi a calitatiilucrarilorefectuate in regieproprie cat sicele de firmespecializate; 

 urmaresteexecutarea in functie de specificatii, proiectsistandardele de calitate, 

proiecteletehniceincredintate; 

 participa la elaborareaprocedurilortehnice de executiepentruproiecteleaflate in lucru; 

 supravegheazamentinereanormelor de calitate;  

 raspunde de incadrareaactivitatilor in sistemulintegrat de management al calitatii; 

 intocmestedocumentatiatehnica; 

 analizeazasiverificacosturile, consumurile de materialesitimpii de executie; 

 urmaresterealizareaobiectivelorstabilitepringraficele e executie(fizicesivalorice) 

 colaboreaza cu departamentele din cadrulspitaluluipentrurealizareaobiectivelor; 

 face parte din comisiile de specialitate; 
 Remediază şiîntreţine împreună cu echipa de electricieni motoarele din centrala termică a 

spitalului şi orice alte dispozitive/aparate care au prin construcţie circuite electrice:  
 Participă la inventarierea, la sfârşitul fiecărei luni şi la stabilirea stocului faptic de carburant, 
din rezervoarele autorturismelor din parcul auto al spitalului:  

 urmarestesicoordoneazalucrarile  de mentenanta a echipamenelor, uilajelor, instalațiilor; 
 intocmestespecificatiiletehnicepentruechipamente; 

 verificasivegheaza permanent la indeplinireasarcinilor de serviciu de catretotiangajatii din subordine; 

 propunepebaza de referatscrissiargumentatsanctionareapersonaluluipe care ilcoordoneaza; 

 respectacircuitul intern pentrucirculatiadocumentelor; 

 informaţiilepe care le deţineangajatul ca efect al executăriicontractului de muncăsus-menţionatsunt strict 
confidenţiale. De asemeneasuntconfidenţialedocumentele care s-au pus sau se vorpune la 

dispoziţiaangajatului. 
 secretulprofesionalesteobligatoriu, cu exceptiasituatiilorprevazute de lege. 

 are obligaţiasă-şiînsuşeascăşisărespectenormele PSI prevăzute de legislaţiaînvigoare, 
 informeazaconducereaspitalului, cu celputin 6 luniînainte, asupraintenţieiîncetăriicontractului individual 

de muncă; 
 indeplineşte din dispoziţiaşefuluiierarhic superior sau a conduceriiunităţiioricealtesarcini de serviciu 

conform pregătiriiprofesionale, precumşisarciniprivindactivitateaadministrativă. 



 sarespectestrategiileşipoliticile de dezvoltare ale spitalului elaborate de conducereaspitalului, 

înconcordanţă cu strategiaMinisteruluiSănătăţii, avândînvederenecesarul de serviciimedicale din 
teritoriulrespectiv. 

 obligativitateacunoaşteriişirespectăriiprevederiloractelor normative învigoare, 
aplicabileîndomeniulsanitar. 

 obligativitatearespectăriiregulamentului de ordineinterioarăşi a regulamentului de 
organizareşifuncţionare ale unităţii. 

 esteresponsabil cu îmbunătăţireacalităţii la nivelulcompartimentului; 
 indrumătordesemnatpentrumonitorizareanoilorangajaţi; 
 atributiile se completează cu celestabiliteprindeciziileemiseînbazaprevederilorlegaleaplicabile; 
 Respecta  REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date. 

 Este numitpersoanaresponsabila cu interventia in caz de dezastrenaturalesaucatastrofala 

nivelulspitalului cu  urmatoareleatributii:  

a) elaboreazaplanuriproprii de aparare in caz de dezastrusi le supunspreaprobarecomisiilorjudetene de 

aparareimpotrivadezastrelor;  

b) constituiemijloacelematerialenecesarepentruinterventiesi le mentin in stare operativa;  

c) organizeazainstiintareasialarmareasalariatilorpentruaparareaimpotrivadezastrelor;  

d) respectanormelesinormativelespecifice, emise de organelecompetente, privitoare la amplasarea, 

proiectareasiexecutiainstalatiilorsiconstructiilor de oricenatura;  

e) exploateaza, utilizeazasiintretininstalatiile, cladirile, constructiile de 

oricenaturasirespectanormelesinormativelespecifice;  

f) realizeazaretelele de monitorizaresi control cu aparaturaspecificapentruapararea in caz de dezastre; 

intocmeste  scheme de instiintare in caz de pericolsiasigurafunctionareamijloacelor de transmisiuni, 

alarmare, aflate in dotare;  

g) tine evidentamijloacelortehnice, a utilajelorsi a aparaturiice pot fi folosite in caz de dezastrusi, in caz 

de necesitate, pun la dispozitiacomisieijudetene de aparareimpotrivadezastrelordatelenecesare;  

h) intocmescsiactualizeaza, dupacaz, planurileconstructiiloretajate, 

retelelorutilitaresispatiilorsubteranepropriifolositepentruprotectiapopulatieisi le inainteazaorganelor 

locale de protectiecivila;  

i) asiguraaccesul la obiectivelepericlitatesiexecutalucrarisiservicii de interes public in situatii de 

dezastru, din dispozitiacomisiilorjudetene. 

  

 

B) RESPONSABILITĂȚI ADMINISRATIVE ȘI DE PERSONAL 

 

 Privindrespectareanormelor de securitatesisanatate in munca conform Legii 319 / 2006 art 

22 si art 23  
"ART. 22      Fiecare lucrător trebuie să îşidesfăşoare 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. 

ART. 23     (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele 
obligaţii: 

    a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, 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, instalaţiilor tehnice 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 cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 
propria persoană; 
    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 protecţiasănătăţiişisecurităţii 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 şicondiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 
    h) să îşiînsuşeascăşi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţiişisănătăţii în muncă şi 
măsurile de aplicare a acestora; 
    i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şicelorlalţiparticipanţi la procesul de muncă, 
potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară." 

 

 Privind atribuţii şi responsabilităţi pe linie de securitate şi sănătate în muncă 

a) asigurarea măsurilor SSM la locul de muncă, 
b) asigurarea efectuării instruirii SSM la locul de muncă şi periodic, 
c) respectă regulile de securitate a muncii; 
d) participă la instruirile specifice de SSM şi PSI şi respecta recomandările respective şi semnează 

de luare la cunoştinţă. 
 

 PrivindaplicareaprevederilorLegii 307/2006 privindaparareaimpotrivaincendiilor: 
 - estemembru in Comisiaresponsabilapentruprevenireasistingereaincendiilor; 

 - să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
 - să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
 - să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şiinstalaţiilor de apărare 
împotriva incendiilor; 

- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum 
şi orice defecţiune sesizată la sistemele şiinstalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 
- să coopereze cu salariaţiidesemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care 
are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol 
iminent de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şiinformaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 

 -  în cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile de 
urgenţă; 
- procedurile de urgenţăşi evacuare sunt înţeleseşi aplicate corespunzător; 



- primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare 
specifice; 

 - planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţă 

 

C) RESPONSABILITĂȚI CE VIZEAZĂ CALITATEA MUNCII DEPUSE 

 

- respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie; 
- are obligaţia de a duce la îndeplinire în mod responsabil, în limita competenţei profesionale şi în 

conformitate cu prevederile contracului de muncă, fişei postului, R.O.F., R.O.I., Codului Muncii, orice 
alte sarcini date de şeful ierarhic superior; 

- are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios 
îndatoririle de serviciu ce îi revin; 

- are obligaţia de a se abține de la orice faptă ce ar putea aduce prejudicii instituției; 

 

- cunoașteșirespectănormele de sănatate, securitateșiigienăînmuncă, normele de prevenireșistingere a 
incendiilor, de acțiuneîncaz de urgențăprecumșinormele de protecție a mediuluiînconjurător; 

- participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile specifice sistemului de 
management al calității și sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale aplicabile 
postului; 

- Cunoastesiaplicadocumentelesiinregistrarilesistemului de management al calitatii( ISO 9001:2015), 

sistemului de control intern managerial  ( OMFP 600/2018), standardele ANMCS 

privindacreditareaspitalului, deciziilesiregulamentele interne.  

- raspunde material, disciplinarsi penal de executareasarcinilorce-irevin. 

 

 INDICATORI GENERALI DE PERFORMANŢĂ 

a) Cunostinte si experientă profesională 

b) Promptitudine si operativitate în realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fisa postului 
c) Calitatea lucrărilor executate si a activitătilordesfăsurate 

d) Asumarea responsabilitătilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverentă, 
obiectivitate, disciplină 

e) Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor si a materialelor cu încadrarea în normative de 
consum 

f) Adaptarea la complexitatea muncii, initiativă si creativitate 

g) Conditii de muncă 

h) Comunicare interpersonala 

 

 LIMITĂRI LA NIVELUL RESPONSABILITĂȚILOR SAU ACTIVITĂȚILOR 
(gestiune/bugetare) 

- Nu are dreptul de a difuzanici o informaţiesau date statistice legate de activitateacurentă a postului, cu 
atâtmaimult cu câtacesteinformaţii au un caracterconfidenţial;  

- Nu colaborează şi nu oferă informaţii către terţi și personalul salariat  fără acordul coordonatorului 
direct. 

 

      9.    MENȚIUNI SPECIALE(confidențialitate, calificări necesare) 

- Raspunde de pastrareaconfidentialitatiiinformatiilor la care are acces. 

- Cerințe ale postului:  
a) Pregatire profesionala  

- Studii superioare 



      b)  Experientanecesara 

- Vechime in specialitate 6 ani si 6 luni 

c)Perfectionari ( specializari ) :- 

              d)Competente și abilități: 
– cunostinteoperare PC (Windows, Word, Excel); 

– abilitatifoartebune de comunicaresinegociere, fermitate, discernamant, integritate, 

responsabilitate; 

-   capacitate de a se informa si invata in permanenta; 

-   perseverenta, urmarirea si finalizarea scopului.. 

                        -   comportament adecvat  

 

10. Termeni și condiții 
a. Programul de lucru:  8 ore  zilnic 7,00-15,00; 

b. Concediu de odihnă anual minim 23 zile, conform planificării  
c. Conditiile materiale:birou, aparatură din dotarea instituției 
d. Locul muncii: Spitalul Orasenesc "IOAN LASCĂR "COMĂNEŞTI 

e. Perioada de evaluare a performanțelor (ANUAL) 
f) Evoluții posibile. 
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 Web: www.spitalulcomanesti.ro 
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Tel. 0234374215/Fax:0234374219 

 

      MANAGER INTERIMAR, 

                                                                              Ec. Rîșnoveanu Elena 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER I A  

I.TEMATICA 

 Cunostinte de inginerie generala si mecanică; 

 Instalatii de fluide medicale; 

 Organizarea de lucrari de revizii la aparatura medicala; 

 Exploatarea, intretinerea si evaluarea functionarii aparaturii medicale; 

 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Norme de P.M. si P.S.I. in spitale; 

 Drepturilepacientilor; 

 Uilizareacalculatorului (sistem de operare Windows, Microsoft Word , Excel) 

II BIBLIOGRAFIE 

 Legea 95/2006, privindreforma in domeniulsanatatii, cu modificarilesicompletarileulterioare – 

titlul VII – Spitalele ( art. 163 – art. 218 ) 

 Instalatiitehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila, Horia Busuioc; - E.D. didactica si pedagogica 

 HG 273 / 1994 – regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii - actualizata:  

 Ordinulnr. 1204/2005 privindevidențașiraportareadispozitivelormedicale din unitățilesanitare 

 Ordinulnr. 308/2015 privindcontrolulprinverificareperiodică a 
dispozitivelormedicalepuseînfuncțiuneșiaflateînutilizare 

 Hotărâreanr. 54/2009 privindcondițiileintroduceriipepiață a dispozitivelormedicale 

 Legea 10 / 1995 -  calitatea in constructii - actualizata; 

 Legea 50/1991 – autorizarea lucrarilor de coonstructii  - actualizata.  

 Legeaenergieielectriceși a gazelornaturalenr. 123/2012  
 

 Ordinulnr. 102/2015   de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public 

 

 Ordinul  nr.914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare - actualizat; 

 Legea 677/2001 penru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acelor dae. 
 Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;  

 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 
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