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FIȘA POSTULUI 

MERCEOLOG DEBUTANT 

Anexă la Contractul individual de muncă nr. _____________ 

 

  

I. INFORMATII GENERALE ALE POSTULUI 

1. Denumirea postului: MERCEOLOG DEBUTANT 

2. Numele şi prenumele titularului: ___________ 

3. Locul de munca: Administrativ – Aprovizionare  

4. Nivelul postului: funcție de execuție 

5. Treapta profesionala a ocupantului postului: debutant 

6. Vechime în specialitate necesara: - 

7. Timp de munca: 8 ore/zi 

8. Cod COR: 331308 

 

II. SPECIFICATIILE POSTULUI 

1.Scopul principal al postului: evidenta inregistrarilor tranzactiilor financiare, 

verificarea corectitudinii documentelor si inregistrarilor referitoare la aceste tranzactii, 

indeplinește toate activitățile ce decurg din Fișa Postului; 

2. Pregatire de baza: 

- Studii medii M (liceal) 

3. Perfectionari (specializari): in specialitatea postului  

4. Cunostiinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): nivel mediu 

5. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): nu este cazul 

6. Competenta manageriala: nu este cazul 
7. Cerinte specifice - calitati personale: corectitudine, loialitate, comunicativitate, creativitate, 

rapiditate, energic, puternic, serios, ascultator, cu rabdare, punctual, perseverent, capacitate de 

munca in echipa. 

8.  Cerinte(criterii) pentru exercitare: 
 Inteligenta; 

 Atentie concentrata si distributiva; 

 Initiativa;  

 Echilibru emotional; 



 Usurinta, claritate si coerenta in exprimare; 

 Capacitate de a lucra cu oamenii; 

 Capacitate de autoorganizare și punctualitate 
 Putere de concentrare; 

 Rezistenta la stres. 
 

III. POZITIE IN STRUCTURA UNITATII 

 subordonat: Managerului, Directorului financiar, Șefului de serviciu; 

 

IV. RELATII DE MUNCA  

 Ierarhice: Manager, Director financiar, Șef de serviciu 

 Functionale: Cu toate serviciile, birourile și compartimentele din cadrul aparatului 

funcțional precum și cu secțiile, laboratoarele, serviciile, etc. din cadrul unității. 

 De colaborare – personalul din serviciul administrativ, personal medico-sanitar, 

cu personalul auxiliar (infirmiera, îngrijitoare de curaţenie etc.). 

 De reprezentare: nu este cazul 

 Delegare de atributii si competenta (in cazul in care lipseste din unitate) nu este 

cazul. 

 

V. ATRIBUTIILE, RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE POSTULUI  

A.  Atribuții generale:  

a. respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare, ale regulamentului 

intern, ale Codului de conduită a personalului contractual și ale contractului individual de 

muncă; 

b. răspunde în fața șefului ierarhic și a managerului spitalului pentru îndeplinirea 

atibuțiilor care îi revin; 

c.  utilizează în mod judicios baza materială; 

d. informează șeful ierarhic și managerul în cazul existenței unor nereguli, abateri, 

sustrageri, etc.; 

e. are un comportament corect în cadrul relațiilor de serviciu, promovează raporturi de 

colaborare între membrii colectivului și combate orice manifestări necurespunzătoare; 

f. execută orice sarcină de serviciu primită din partea șefului ierarhic și/sau a managerului 

în vederea asigurării unei bune funcționări a activității spitalului, în limitele 

competențelor legale;  

g.  respectă secretul de serviciu; în exercitarea atribuțiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat în interiorul sau în afara spitalului doar cu acordul expres și prealabil al 

managerului; 

h. are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin; 

i. se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției; 

j. sesizează șeful ierarhic superior asupra oricăror probleme pe parcursul derulării 



activității; 

k. nu înstrăinează mijloace şi bunuri aparținând spitalului fără acordul prealabil al șefului 

direct, directorului administrativ sau al managerului; 

l. respectă programul de lucru şi nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea managerului 

sau a sefului ierarhic, semnează condica de prezență zilnic la începutul și la terminarea 

programului de lucru. 

m. Respectă « Drepturile pacientului » conform OMS 46/2003; 

n. Aplică Normele de Protecţia Muncii si Normele de Protecţie privind Stingerea 

Incendiilor: 

 

B. Atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 – Legea 

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă: 

a). să îşi însuşească şi să respecte normele de Securitate si Sănătate în Muncă şi măsurile 

de aplicare a acestora şi să participe la procesul de instruire conform Planului anual şi a 

tematicii aprobate de către angajator; 

b). să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 

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; 

c). să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, maşinile, echipamentele 

de transport şi alte mijloace din dotare puse la dispoziţia sa; 

d). să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

e). să comunice imediat angajatorului şi/sau angajatilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea angajaților, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

f). să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 

accidentele suferite atât de propria persoană cât şi de alte persoane participante la 

procesul de muncă în cel mai scurt timp posibil; 

g). să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu angajatii 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 cât şi 

pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii şi sănătăţii angajatilor; 

h). 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; 

i). să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul  Securităţii 

şi Sănătăţii în Muncă; 



j). să respecte normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor, şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a 

mediului înconjurător;   

k). să respecte întocmai Deciziile managerului referitoare la prevenirea Situaţiilor de 

Urgenţă; 

l).se prezinta la examinările medicale de specialitate precum şi la cursurile de igienă. 

 

C. Atribuții specifice:  

a) Asigură aprovizionarea cu materiale, alimente, obiecte  de inventar, etc, ține legătura 

cu furnizorii de prestări de servicii cu care unitatea sanitară are contrcate încheiate și 

răspunde de întocmirea corectă a comenzilor ce se transmit; 

b) Verifică proprietățile fizice și chimice ale produselor; 

c) Analizează ofertele primite și alege oferta optimă ȋn raport cu atributele de calitate 

impuse de instituţie; 

d) Asigură efectuarea ȋn cele mai bune condiţii a trasportului, recepţiei, depozitării şi 

desfacerii produselor contractate; 

e) Asigură realizarea recepţiei produselor comandate şi se asigură de respectarea 

cantităţii şi a standardelor de calitate; 

f) Ține legătura cu compartimentul achiziții publice și magaziner, pentru stabilirea 

stocurilor existente și necesare; 

g) Colaborează cu responsabilul de achiziții pentru întocmirea planului de achiziții 

publice și aprovizionare cu alimente, materiale instalații și de întreținere; 

h) În scopul finalizării activității de aprovizionare, este obligat să predea marfa 

gestionarilor împreună cu factura și referatul aprobat, să participe la recepția acesteia, 

semnând nota de recepție împreună cu gestionarul, conform legislației în vigoare; 

i) Predă la contabilitate, zilnic toate documentele întocmite; 

j) Răspunde de corectitudinea și completitudinea documentelor întocmite; 

k) Răspunde de introducerea corectă a datelor și responsabilitatea cifrelor înscrise în 

documente; 

l) Inventariaza produsele deja existente in depozit si stabileste necesarul de achizitii in 

raport cu nevoile institutiei. 

m) Analizeaza ofertele primite de la furnizori si alege oferta optima in raport cu 

atributele de calitate impuse de institutia in care lucreaza. 

n) Asigura conditii optime de ambalare, transport si depozitare a produselor pentru a se 

evita deteriorarea acestora. 

o) Creeaza, iar apoi reactualizeaza permanent baza de date referitoare la produse, 

furnizori. 

p) Negociaza clauzele contractuale si stabileste cele mai bune preturi si termene de 

livrare pentru produsele solicitate. 

q) Realizeaza receptia produselor comandate si se asigura de respectarea cantitatii si a 

standardelor de calitate. 

r) Depoziteaza marfurile in conformitate cu normele specifice fiecarui produs si tine 

evidenta lor primara. 



s) Intocmeste documentatia necesara pentru toate intrarile si iesirile de produse 

asigurand circulatia acestora la toate partile implicate iar apoi se ocupa de arhivarea 

lor in conditii optime. 

t) Mentine un contact permanent cu actualii si potentialii furnizori pentru a obtine cele 

mai bune oferte de produse si materiale. 

u) Mentine relatii de buna colaborare cu celelalte compartimente din cadrul institutiei. 

v) Sa cunoasca  legislația aferenta activității desfășurate; 

w) Îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ gospodărească, pentru 

întreținerea corespunzătoare a condițiilor hoteliere din saloane și anexele acestora; 

x) Asigură remedierea situațiilor neprevăzute pe linie administrativă; 

y) Folosește  timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în 

acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în 

atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefi ierarhici; 

z) Respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

aa) Nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea managerului si a 

şefului ierarhic superior; 

bb) Este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

cc) La începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a 

sarcinilor primite; 

dd) Indeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful ierarhic in functie de 

necesitati si in limita competentelor sale. 

ee) Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de 

natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, 

fără acordul conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii 

instituţiei. 

ff) Respectă îndeplinirea condiţiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al 

stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile si înlăturarea pericolului 

declanşării unor epidemii (viroze respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoză, 

etc.); 

gg) Semnează condica de prezență zilnic la începutul și la terminarea programului de 

lucru. 

hh) Respectă programul de lucru şi programarea concediului de odihnă şi nu părăseşte 

locul de muncă fără aprobarea managerului sau a sefului ierarhic; 

ii) Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la 

parametrii de calitate impusi. 

jj) Dezvoltarea profesională în corelaţie cu exigentele postului:                                                                                                          

- Autoevaluare 

- cursuri de pregătire / perfecţionare                                                                                   

kk)  Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si 

intocmai a sacinilor prevazute in fisa postului. 

 

VI. Responsabilitați 

a.  răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

b.  răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c. răspunde pentru calitatea și operativitatea lucrărilor executate; 



d. răspunde pentru siguranța și integritatea aparaturii cu care lucrează; 

e. răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul 

Intern si Codul de conduita a personalului contractual; 

f. răspunde pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în munca și a normelor 

pentru sitații de urgența; 

g. răspunde pentru nesesizarea șefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe 

parcursul derularii activitații; 

 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare in conformitate cu Ordinul MS 1101/2016 : 
 a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

 b) utilizeaza echipamentul de protectie corespunzator, conform procedurii de lucru si ROI. 

Atribuţii in domeniul gestionarii deseurilor medicale in conformitate cu Ordinul MS 

1226/2012 
a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea  

deseurilor; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind  

deseurile rezultate din  activitatea medicala. 

Atribuţiile in domeniul managementului calitatii  
a)    sa cunoasca si sa respecte sistemul de management al calitatii aplicabil activitatii sale  

b) sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de 

managementul de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

VII. Precizari 

 În funcție de perfecționarea sistemului de organizare a instituției și a sistemului 

informațional și informatic, de schimbarile legislative, prezenta fișa a postului poate fi 

completata cu atribuții sau sarcini specifice noilor cerințe, care vor fi comunicate 

salariatului. 

 

Sfera realationala a titularului de post 

1.   Sfera relationala interna: 

      a) Relatii ierarhice: 

          - subordonat fata de: manager, director financiar, sef serv. Administrativ 

          - superior pentru; nu este cazul 

      b) Relatii functionale: cu sectiile si compartimentele spitalului 

      c) Relatii de control: asupra modului de aprovizionare, receptie a produselor. 

      d) Relatii de reprezentare: cu sectiile si compartimentele spitalului. 

2.   Sfera relationala externa: 

      a) Cu autoritati si institutii publice: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

      b) Cu organizatii internationale: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

      c) Cu persoane juridice private: in limitele stabilite de conducerea spitalului. 

3.   Limita de competenta: conform competentelor stabilite prin natura postului 

4.   Delegarea de atributii si competenta: in caz de absenta motivata sau concediu,   

      atributiile vor fi indeplinite de alt angajat din cadrul compartimentului, in limita    



      competentelor stabilite.    

 

 

 

Intocmit de: 

1. Numele si prenumele: ________ 

2. Functia de conducere Sef Serv.Administrativ 

3. Semnatura……………………………………………………… 

4. Data intocmirii…………………………………………………. 

 

 

Luat la cunostiinta de catre ocupantul postului / Am primit un exemplar 

1. Numele si prenumele: ___________ 

2. Semnatura……………………………………………………… 

3. Data……………………………………………………………… 

 

 

 

 


