
  
  

 

 

 

 

CENTRU DE DIALIZA 
                                                                                                                  Aprobat  Manager                             

 
 

FIŞA  POSTULUI 
TEHNICIAN APARATURA MEDICALA 

 
CAP.I. TITULAR POST  
Nume :  
 
 Prenume :  
CNP        
 
CAP. II LOC MUNCA:  
Spitalul Clinic de Urgenta pentru  Copii “Maria Sklodowska Curie” CENTRUL DE DIALIZA 
Incadrare :  - tehnician aparatura medicala 
 
 CERINTELE POSTULUI:  
 
STUDII POSTLICEALE  - tehnician utilaje medicale  
 
ACTIVITATE PROFESIONALA: intretinerea statiei si a aparatelor de dializa  
 
CAP.III. – SARCINI  de executie 
Sesiunea  I  - locul de munca : sectia   
Sesiunea II  - timp de lucru : 8 ore 
 
Sesiunea III – Relatii :                                      
a) Ierarhice :  
- subordonare : 

- asistenta sefa 
   - medic 
           - medic sef sectie  
           - director de ingrijiri           
                                                                                                

- supraordonare: - infirmiere, ingrijitoare 
                                    

 
 
 
 
 
 

MMIINNIISSTTEERRUULL  SSAANNAATTAATTIIII  
SSPPIITTAALLUULL    UURRGGEENNTTAA  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  ““MMAARRIIAA  SSKKLLOODDOOWWSSKKAA  CCUURRIIEE””    

              BB--dduull  CCoonnssttaannttiinn  BBrraannccoovveeaannuu  nnrr  2200,,  sseeccttoorr  44,,  BBuuccuurreessttii  
TTeell..  002211..4466..3300  2266  FFaaxx..  002211..446600..1122..6600  

  spital@mscurie.ro ; www.mscurie.ro 

                                                                       



CAP.IV – ATRIBUTI 
 

 
Atribuţii, competenţe şi răspunderi : 

- Lucreaza in ture, conform necesitatilor impuse de programul unitatii; 
- Raspunde de buna functionare a aparaturii din dotare  si de depanarea ei de 

urgenta; 
- Raspunde de efectuarea reviziilor periodice ale aparatelor si tine evidenta acestora 

pentru fiecare aparat in parte; 
- Raspunde de buna functionare a statiei de tratare a apei, de dezinfectia periodica a 

acesteia, de regenerarea rasinilor si de intretinerea celorlalte filtre (mecanice, de 
osmoza, de carbune activ, bacteriologice); 

- Verifica compozitia solutiei  de dializa prin determinarea conductivitatii; 
- Raspunde de instruirea personalului mediu si auxiliar  in ceea ce priveste protectia 

muncii  si caracteristicile tehnice ale aparaturii utilizate; 
- Raspunde de pregatirea tehnica a personalului mediu care manipuleaza aparatura ; 
- Impreuna cu medicul coordonator si serviciul de aprovizionare din spital, stabileste 

necesarul centrului de dializa; 
- Este subordonat medicului sef/coordonator al unitatii. 

                  
Obligaţii : 

- Respectă programul de lucru ; 
- Respectă precauţiunile universale (echipament de protecţie, mănuşi); 
- Evită accidentele prin expunere la produse patologice, aplicând măsurile de 

urgenţă locale şi faţă de sursă ; 
- Respectă protocoalele interne pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale ; 
- Îndeplineşte întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi a 

dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale ierarhică;  
- Îndeplineşte orice alte sarcini în limitele competenţei stabilite de conducerea 

spitalului ; 
- La încetarea contractului de munca, restituie integral şi în bună stare bunurile 

incredinţate pe inventar; 
- Anunţa asistenta şefă in cazul în care beneficiază de concediu medical din prima 

zi de incapacitate de muncă; 
- Păstrează confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor cu care 

a luat contact pe cale directă sau indirectă legate de locul de muncă; 
- Ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acesteia (registru/raport) 

împotriva pierderii, degradării sau folosirii acesteia de către persoane 
neautorizate; 

- Promovează raporturi de muncă colegiale şi un comportament corect în cadrul 
relaţiilor de muncă; 

- Actualizează permanent cunoştinţele profesionale şi de utilizare a 
echipamentelor, aparatelor etc., prin cursuri de perfectionare şi alte forme de 
educaţie continuă; 

- Respectă normele de etică şi deontologie profesională; 
- Respectă principiul dreptului de libera alegere a furnizorului de servicii medicale; 



- Cunoaşte, aplică şi asigură respectarea prevederilor Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului de Ordine Interioară şi a sarcinilor şi 
obligaţiilor din fişele de post ; 

- Respecta aplicarea corespunzătoare a normelor de protecţie a muncii, P.S.I., 
normele de protecţia mediului (colectarea, neutralizarea deşeurilor cu potenţial 
infecţios), pentru respectarea Legii nr. 349/2002 cu referire la interzicerea 
fumatului în unităţile sanitare; 

- Isi desfăşoara activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la 
pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi 
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 
procesului de muncaş 

- Utilizează corect aparatura, uneltele, eventuale substanţe periculoase cu care 
intră in contact; 

- Utilizează corect echipamentul individual de protecţie acordat, dacă este cazul, şi 
după utilizare, îl înapoiază sau îl pune la locul destinat pentru păstrare; 

- Utilizează corect maşinile, aparatura, uneltele, instalaţiile tehnice, neprocedand 
la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii 

- Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 
munca despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de 
protecţie; 

- Aduce la cunostinţa conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului 
accidentele suferite de propria persoană; 

- Cooperează 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; 

- Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

- Îsi însuşeste şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în munca şi măsurile de aplicare a acestora; 

- Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari 
- Cunoaşte, aplică şi asigură implementarea procedurilor interne şi a instrucţiunilor 

de lucru legate de managementul calităţii, astfel încât să asigure atingerea 
obiectivelor calităţii şi să asigure respectarea Politicii în acest domeniu, aceasta 
fiind orientată spre satisfacerea cerinţelor pacienţilor, precum şi spre realizarea 
angajamentului faţă de îmbunătăţirea continua a obiectivelor propuse  

 
Cunoaşte, respectă:  

 

           -Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea 

si controlul activitatilor nucleare publicata in Monitorul oficial nr.552/27.06.2006; 



       -Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii publicata in Monitorul 

oficial nr.372/28.04.2006 – Titlul VII Spitalele; 
 

- Ordin 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile 
medicale  

- Ordin 261/6.02.2007 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 
sanitare  

- Ordinul 916/27.07.2006 privind normele de supraveghere prevenire şi control 
al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 

- Legea 46 din 2003 – drepturile pacienţilor 
 
   Caracteristici personale: 

    -    Capacitate de lucru în echipa, foarte buna cunoaştere a legislaţiei în 
vigoare în domeniul medical, punctualitate, interes şi exigenţă, foarte bună 
capacitate de comunicare, răbdare şi amabilitate. 

 
      

  
 
Data:                                                 SEMNATURA 
 

                                   
 
                                                          Medic sef sectie: 
 
 
                                                          Asistenta sefa sectie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  
  

 

 

 

 

CENTRU DE DIALIZA 
                                                                                                                  Aprobat  Manager                      

 
 

FIŞA  POSTULUI 
TEHNICIAN APARATURA MEDICALA 

 
CAP.I. TITULAR POST  
Nume :  VLAICU  
 
Prenume : FLORIN 
 
 CNP        
 
CAP. II LOC MUNCA:  
Spitalul Clinic de Urgenta pentru  Copii “Maria Sklodowska Curie” CENTRUL DE DIALIZA 
Incadrare :  - tehnician aparatura medicala 
 
 CERINTELE POSTULUI:  
 
STUDII POSTLICEALE  - tehnician utilaje medicale  
 
ACTIVITATE PROFESIONALA: intretinerea statiei si a aparatelor de dializa  
 
CAP.III. – SARCINI  de executie 
Sesiunea  I  - locul de munca : sectia   
Sesiunea II  - timp de lucru : 8 ore 
 
Sesiunea III – Relatii :                                      
a) Ierarhice :  
- subordonare : 

- asistenta sefa 
   - medic 
           - medic sef sectie  
           - director de ingrijiri           
                                                                                                

- supraordonare: - infirmiere, ingrijitoare 
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