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Aprobat, 
Manager 

 
FISA POSTULUI 

Anexa la Contractul Individual de Munca 

 

DENUMIREA POSTULUI: BRANCARDIER 

NUME ŞI PRENUME:  

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:  
� asigurarea transporturilor pacientilor, materialelor, si documentelor in cadrul Spitalului;   

 
ATRIBUŢII: 

1. transporta pacientii cu targa, carucior sau ii insoteste in incinta Spitalului, din incinta in afara si din afara in interior; 

2. transporta documente in cadrul spitalului, in principal documentele de la biroul primire si filmele radiologice; 

3. ajuta la descarcarea si transportul in cadrul spitalului, sau pe sectii a medicamentelor; 

4. ajuta la descarcarea diferitelor materiale sanitare sau de alte produse; 

5. executa operatiunile de curatenie la nivelul camerei de garda, inclusiv platoul din fata spitalul unde stationeaza ambulanta, 

alaturi de ocupantul postului de ingrijitor curatenie ; 

6. ajuta la descarcare marfii la blocul alimentar, atunci cand nu sunt urgente la nivelul camerei de garda; 

7. in caz de dereriorare a unei targi sau carucior, anunta seful biroului administrativ; 

8. in caz de accidentare a pacientilor in timpul transportului, anunta cel mai apropiat cadru medical (asistenta medicala sau 

medic); 

9. in caz de deces, transporta cadavrul la morga spitalului la solicitarea medicului; 

10. indeplineste sarcinile de garderobier; 

11. Conform Ordinului nr. 219 din 01/04/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitatile medicale, cu modificarile ulterioare, ocupantul postului va aplica procedurile stipulate de codul de 

procedura;  

12. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale. Potrivit 

prevederilor Ordinului nr. 916/2006, ocupantul postului va: mentine igiena conform politicilor spitalului si practicilor 

specifice prevenirii infectiilor nosocomiale; respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena si a 

precautiunilor universale; declara imediat superiorului ierarhic si conducerii spitalului bolile transmisibile aparute la 

membrii familiei sale; 

13. este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in conformitate cu prevederile 

codului muncii, orice alte sarcini date de seful ierarhic superior si de conducerea unitatii. 

 

ALTE ATRIBUŢII: 
1) Suplimentar, preia si duce la bun sfarsit toate atributiile postului de brancardier. Preluarea acestor atributii se face in situatia 

in care ocupantul postului este in concediu sau in orice alte situatii de forta majora care nu ii permit acestuia sa isi duca la bun 

sfarsit atributiile ce ii revin.  

Observaţii!  
In situatii de concediu de odihna, concediu de boala sau alte situatii de forta majora care nu permit ocupantului postului sa isi duca 

la bun sfarsit atributiile ce ii revin, acesta este inlocuit de ocupantul postului de: brancardier. 
 
RESPONSABILITĂŢI: 

1. În raport cu alte persoane: 
� Rezolvă prompt plângerile venite din partea pacientilor sau cadrelor medicale; 

� Cooperează cu ceilalţi angajaţi ai Spitalului şi colegii/angajatii din alte instituţii / organizaţii; 

� Dă dovadă de onestitate şi confidenţialitate fata de persoanele din interior şi exterior cu care este în contact; 

� Ocupantul postului este politicos în relaţiile cu clienţii, dând dovadă de maniere şi o amabilitate echilibrată; 

� Acordă aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi, ca şi cerinţelor personale; 

� Menţine o atitudine echilibrată şi ia în considerare ideile şi opiniile altora; 

� Informează pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate. 

2. În raport cu aparatura pe care o utilizează: 
� Menţine aparatura din dotare la standardele unei bune funcţionări; 

� Utilizarea cu responsabilitate a aparatura din dotare, fără abuzuri; 

� Anunţă orice defecţiune apărută, serviciului administrativ. 

3. În raport cu produsele muncii 
� dă dovadă de conştiinciozitate vis-a-vis de atribuţiile pe care le are de îndeplinit; 

� păstrează o transparenta / confidenţialitate echilibrată a informaţiilor pe care le deţine privitor la Spital. 

4. În raport cu securitatea muncii: 



Pagina 2 din 2                  

� participa la instruirile specifice de SSM si PSI atunci cand acestea sunt organizate şi respecta recomandarile 

respective şi semneaza de luare la cunostinta. 

� respectă normele de securitate impuse de către lege sau conducerea Spitalului. 

5. Privind precizia şi punctualitatea: 
� Respectă programul de lucru conform normelor interne ale Spitalului; 

� Soluţionează problemele ce îi sunt repartizate, în cel mai scurt timp si anunta superiorii ierarhici privind rezolvarea 

problemei; 

� Transmite la timp rapoartele şi informările solicitate de către manager sau directorul financiar-contabil. 

6. În raport cu metode / programe: 
� Ocupantul postului respectă metodologia necesar a fi parcursă pentru îndeplinirea corecta a sarcinilor şi atribuţiilor ce 

îi revin; 

� Discută cu conducerea Spitalului orice nepotrivire metodologica identificată; 

� Se preocupă continuu în vederea creşterii profesionalismului prin perfecţionare, studierea legislatiei; 

� Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea resurselor utilizate. 

 
CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: 
Pregătirea de specialitate: __________________________________________________________________ 

Calităţi fizice: 

Aptitudini intelectuale generale 

Dispoziţii 
 

LIMITE DE COMPETENŢĂ:  
• Nu furnizeaza informatii asupra diagnosticului, tratamentului, rezultatelor investigatiilor si alte informatii medicale, fara 

acordul medicului; 

• Nu are dreptul de a difuza nici o informatie sau date statistice legate de activitatea curenta a postului, cu atat mai mult cu 

cat aceste informatii au un caracter confidential; 

• Nu colaboreaza si nu ofera informatii catre terti fara acordul conducerii Spitalului; 

• Nu aplica tratament si nu efectueaza investigatii. 

 
APARATURA DIN DOTAREA INSTITUŢIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI OPEREAZA:  
Targa, carucior  

 
SFERA RELAŢIONALĂ: 
Intern 

1. Relaţii ierarhice: - subordonat faţă de: medic primar coordonator Camera de Garda, medic, asistent medical 

principal, asistent medical, conducerea unitatii.  

     - are în subordine: Nu e cazul 

2. Relaţii funcţionale: cu toti angajatii spitalului  
3. Relatii de control: - 
4. Relatii de reprezentare: - 

Extern: 
1. cu autoritati si institutii publice: Servicul de Salvare, SMURD 
2. cu organizatii internationale: - 
3. cu persoane juridice private: - 

Întocmit de: 
 Nume si Prenume: 

 Funcţia:  

 Semnătura: 

 Data: 

 
Avizat de: 

Nume si Prenume:   

 Funcţia:  

 Semnătura: 

 Data: 

 
Sunt de acord si imi asum atributiile, competentele si responsabilitatile 
enumerate in prezenta fisa de post: 
Am primit un exemplar, azi____________ 
Nume si Prenume:  

Funcţia / postul: BRANCARDIER 

Semnătura: 


