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1. Postul STATISTICIAN  MEDICAL 

2. COR 331403 

3. Titularul postului  

4. Sectia  

5. Natura activitatii Executie 

6. Cerinte 

De bază : studii medii - absolvite cu diplomă de bacalaureat ; 

De specialitate :  - 6 luni vechime în activitate; 

Utilizare a calculatorului si a echipamentelor periferice ale acestuia; 

Tehnici de analiza statistica: rapoarte de date statistice; stabilirea, analiza si organizarea datelor 

statistice oficiale,etc. 

7. Cadrul legal 

-  Cunoașterea și însușirea prevederilor ROI și ROF; 

 - Cunoașterea și însușirea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă; 

- Cunoașterea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

- Cunoaşterea şi înşusirea Codului de etică şi deontologie profesională; 

-  Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

8. Obiectivul postului Verificarea, colectarea si introducerea Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) pentru 

cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, consultatii ambulator, concedii 

medicale. 

9. Abilitati,calitati, aptitudini 

necesare 

- Rezistenţă la stres, abilităţi de lucru în echipă; 

- Tinuta morala decenta in tipul activitatii pe care o desfasoara; 

 - Sociabil si comunicativ cu ceilalti colegi,personalul angajat sau beneficiarii serviciilor oferite. 

- Rapiditate si corectitudine in executarea atributiilor de serviciu ; 

- Capacitatea de  a cunoaste si intelege termenii medicali folositi ; 

-  Mentinerea unei atmosfere colegiale in relatiile de munca; 

- Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele unitatii. 

10. Relatii de munca Ierarhice : 

- este subordonată: coordonatorului, director medical, manager 

Funcţionale :  

- cu toate secţiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii; 

De reprezentare: 

- nu este cazul  

Inlocuieste : un alt statistician. 

11. Limite de competenta - Are flexibilitate  în legatură cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile 
respectării normelor legale în vigoare; 
- Nu transmite documente, date sau orice informaţii confidenţiale fără avizul managerului; 

12. Salarizarea  - Este în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

13. Atributii  

 

- Primește documentația medicală a pacienților externați (FO codificată de medicul curant al 

pacientului), controlează modul de completare a acestora, semnalează medicului curant și în 

ordinea subordonării, toate neregulile constatate în FO, în registrele de consultații  și în 

îndeplinirea sarcinilor de servici;  

- Verifică SMDP a pacientelor din FO și le intorduce în programul informatic al unității: 

- Corelează cu ajutorul medicului curant datele din  FO cu baza de date a unității în ceea ce 

privește operaţiunile privind: proceduri medicale, internari, transferuri, externări, codificarea 

OMS a diagnosticelor etc.  

- Introduce în baza de date concediile medicale eliberate de medicii unității; semnalează în 
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ordinea subordonării, toate neregulile constatate în completarea acestora;  

- Generează decontul de cheltuieli ce se va anexa la FO; 

- Verifică și transmit în PIAS serviciile medicale acordate în luna, în termenul stabilit prin 

legislației; 

- Clasifică și arhivează FO ale pacientelor ieșite din spital pe secții, pe zile și luni; 

- Lunar va preda la arhiva spitalului FO ale pacientelor externate în luna precedentă; 

- În baza datelor colectate întocmește rapoartele specifice de sfârșit de lună; 

- Transmite medicului curant :„ Fișa decesului sub un an” și „ Fisa decesului perinatal” și după 

completarea lor de catre medic le înregistrează în registrul de decese; 

- Ține evidența datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sănătății Publice și 

CNAS și întocmește rapoartele statistice răspunzând de exactitatea datelor; 

- Pune la dispoziția solicitanților, materialul documentar pentru activitatea curentă și cercetare 

științifica răspunzând de corectitudinea datelor furnizate;  

- Întocmește situații lunare/trimenstriale/semestriale/anuale - indici de operabilitate, indicatorii 

medicali; 

- Întocmește situații lunare/trimenstriale/semestriale/anuale cu activitatea medicală pentru 

fiecare medic. 

14. Responsabilitati - Exercită profesia de în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, cerinţelor postului, 

cu respectarea Codului de Etică; 

- Are obligația să cunoască și să respecte circuitele funcționale din spital pentru personal, , 

deșeuri, paciente și materiale; 

- Are obligația să îndeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios 
îndatoririle de serviciu ce îi revin, având o atitudine profesională atât față de colectivul din care 
face parte si ceilalti angajati ai institutiei, cat si fata de paciente si apartinatori;  
- Asigură şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Legii 46/2003și a normelor 

sale de aplicare; 

- Răspunde de respectarea deciziilor şi a prevederilor regulamentului de ordine  interioară și a 

regulamentului de organizare și funcționare a spitalului; 

- Este loială instituției, respectând ierarhia profesională, confidențialitatea îngrijirilor medicale a 

secretului profesional şi a unui climat etic; 

- Răspunde pentru buna îndeplinire a sarcinilor de serviciu ce îi revin prin fisa postului; 
 -Răspunde de corectitudinea lucrarilor executate. 
- Răspunde de calitatea, legalitatea și operativitatea lucrărilor executate; 
- Răspunde de activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor statistice 
ce trebuie raportate; 
- Asigură circulaţia, păstrarea si arhivarea documentelor  justificative ce stau la baza 
înregistrărilor statistice pe care le execută; 
- Răspunde de utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare,a materialelor consumabile; 

-Menține la standardele unei bune functionari aparatura din dotare si anunta orice defectiune 

serviciului administrativ al unitatii; 

- Are obligatia de a-si insusi si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calitatii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor ;  

- Își însușește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul serviciului ; 

- Cunoaște particularitățile procedurilor derulate în compartimentul de Statisticăș i Informare 

Medicală ; 

- Identifică riscurile inerente activităților din serviciu și întreprinde acțiuni care să înlăture 
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riscurile sau să le mențină în limite acceptabile; 

- Asigură implementarea măsurilor cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control 

pentru riscurile semnificative aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic 

al Comisiei de monitorizare; 

- Respectă prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
- Răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a 

unui climat etic faţă de paciente si apartinatori; 

- Răspunde de respectarea secretului profesional; secretul profesional există și faţă de 

aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi 

după terminarea tratamentului sau decesul pacientului; 

- Răspunde disciplinar pentru divulgarea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care 

pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru acest lucru; 

- Foloseste datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire 

la îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop; 

-Se preocupa continua de perfectionare prin studiu individual si participare la cursuri de 

performare statistica; 

- Poarta ecuson si echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale; 

- Răspunde şi respectă normele privind situaţiile de urgenţă conform Legii 307/2006 şi cele 

privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii 319/2006; va comunica orice eveniment 

aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând la cunoştinţă sefului de serviciu orice 

defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Să coopereze cu angajatorul şi angajaţii acestuia cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se 

asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezinta riscuri pentru securitate 

şi sănătate la locul de muncă , cât şi pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 

- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii. 

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Declară imediat sefului de serviciu orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, 

infecţie acută,boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 

 - Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu; 

- Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă 
eficienţă timpul de lucru în interesul serviciului;  
-Nu va părăsi locul de muncă fără sa comunice si sa aiba aprobarea sefului de serviciu ; 

 -Semnaleaza sefului de serviciu orice intarziere, modificare a  programului de lucru . 

- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului.  

- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice si/sau substante stupefiante  în timpul 
programului de lucru, precum si venirea la serviciu în stare de ebrietate ; 
- Răspunde pentru nesesizarea șefului ierarhic superior cu privire la orice problemă apărută pe 

parcursul activității și care duce la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ; 

- Are obligația  să execute orice alte sarcini primite pe cale ierarhică în interes de serviciu; 

15. Evaluarea performantelor Criterii de evaluare  
1.Cunoştinţe şi experienţă profesională: 

- aplicarea corectă și eficentă a cunoștințelor; 

- operativitatea și eficența dovedite în realizarea sarcinilor înscrise în fișa postului; 
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- preocuparea pentru perfecționarea pregătirii proprii; 

- valorificarea experienței dobândite; 

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului: 

- prioritizarea și organizarea corespunzătoare a sarcinilor și lucrărilor primite; 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor primite; 

- încadrarea în termenele impuseși/sau convenite; 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate: 

- abilitatea de comunicare în cadrul echipei; 

- comunicarea cu pacientul/aparținătorul; 

- calitatea lucrărilor(sarcinilor) înscrise în fișa postului; 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină: 

- cunoașterea și respectarea atribuțiilor și a sarcinilor de serviciu; 

- respectarea statutului profesional și a regulilor stabilite; 

- cunoașterea și respectarea legislației specifice, a deciziilor, regulamentelor și procedurilor; 

- comportament adecvat la locul de muncă în relațiile cu ceilalți; 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 

normative de consum: 

- utilizarea eficentă a resurselor materiale; 

- utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru; 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate: 

- identificarea riscurilor și adoptarea măsurilor necesare pentru diminuarea lor; 

- capacitatea de a rezolva dificultățile intevenite în activitatea curentă; 

- atitudinea pozitivă față de ideile noi; 

- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; 

7. Condiţii de muncă: 

- respectarea programului de lucru; 

- lucru în echipă; 

- atitudinea față de relațiile conflictuale; 

- respectarea secretului de serviciu, confidețialității și a eticii profesionale; 

16. Mediu de lucru Program de lucru:  
- 8 ore/zi, 40 ore/saptamana   

-posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale  

  

 

 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu răspunde disciplinar, 

contravenţional sau penal, după caz. 

 Sarcinile, responsabilitățile și drepturile nefiind limitative, fișa postului se va completa ori de câte ori este 

nevoie în funcție de reglementările care apar în legislație. 

              

 

 

       Salariat : ___________ 

           Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 

        (sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le                                      

voi suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 

                                           Regulamentului de Ordine Interioară a unității 
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       Semnătura:____________ 

Data: _______________ 

 

 

 


