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SERVICIUL RUNOS                              resumane@spitalspiridon.ro , spiridon_resumane@yahoo.com 

               Operator de date cu caracter personal nr. 11.656 

 
                                                                                                                             

                          APROBAT 
                                                            MANAGER 

            DR. EC. IOAN BÂRLIBA 
 
 
 

FISA POSTULUI 

MEDIC REZIDENT 

Anexa la contractul de munca nr........./............................  

 
 
NUMELE SI PRENUMELE : .............................................................................  
 

I. POSTUL : MEDIC REZIDENT 

SPECIALITATEA ....................................  ..  .........................................  

II. CERINŢELE POSTULUI: 
a) Studii superioare de specialitate : FACULTATEA DE MEDICINĂ 

b) Examen de rezidentiat 

c) IERARHICE : este subordonat îndrumătorului de rezidentiat/ responsabilului de formare prin 
rezidentiat, si medicului sef din secţia in care efectuează modulul de pregătire conform curriculei 

d) FUNCŢIONALE : colaborează cu personalul medical si medico-sanitar din secţia sau 
compartimentul in care isi desfasoara activitatea de pregătire. 
III. ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI 

• Rezidenţii au obligaţia să consemneze activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată 
de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, în două documente cu caracter 
obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a pregătirii 
rezidentului. Din activitatea de pregătire consemnata fac parte: 

a. lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului şi, după 
caz, a manoperelor/procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate şi parafate de îndrumătorul de 
rezidenţiat; 

b. data efectuării fiecărei gărzi, semnată şi parafată de medicul şef de gardă; 
c. detaşările, perioada acestora şi modulele efectuate pe durata detaşării, cu avizul 

coordonatorului de program; 
 

d. modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, cu 
semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv; 

e. manifestările de educaţie medicală continuă la care a participat, cu numărul diplomei de 
participare; 

f. lucrările ştiinţifice comunicate/publicate, în situaţia în care respectivele manifestări ştiinţifice 
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sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul coordonatorului de program; 
g. studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacienţilor incluşi în studiile clinice sau 

activităţile ştiinţifice respective. 
• Acurateţea datelor consemnate în Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este 
certificată prin semnătură şi parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat. 
• Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de 
pregătire.  
• Rezidenţii efectuează concediul, legal de odihnă conform programării coordonatorului de 
program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată 
depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului). 
• După fiecare modul de pregătire, rezidenţii au obligaţia să îşi informeze coordonatorul sau 
directorul de program asupra etapei pregătirii. 
• Învață conţinutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat 
• Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări de 
cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc.) 
• Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de 
rezidenţiat sau responsabilul de formare 
• La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi 
practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi. Prezentarea la examenul de modul este 
condiţionată de parcurgerea baremului curricular, confirmată de îndrumătorul de rezidenţiat, prin 
Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului. 

• Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7,00. în cazul nepromovării 
examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de maximum 6 luni. 

• Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage 
excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate (graviditate, afecţiuni medicale, contracte 
de studii în străinătate etc.) 
• Rezidenţii au dreptul să examineze pacienţii, să aplice soluţii terapeutice sub stricta 
supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizând abilităţile dobândite, în conformitate cu 
nivelul lor de pregătire. 
• Rezidenţii efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, participând la întreaga activitate din 
unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de muncă. 
• Medicii rezidenţi pot exercita activităţile medicale din domeniul specialităţii de confirmare cu 
respectarea limitelor de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în care 
se află. Depăşirea limitelor de competenţă se sancţionează conform legii. 
• Limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anuiui de pregătire pentru 
medicii rezidenţi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din 
România, cu respectarea curriculumului de pregătire, la propunerea comisiilor de specialitate şi se 
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

• Incepând cu anul III de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia de gardă 
efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, cu excepţia liniei I de gardă şi în afara programului 
normal de lucru. Activitatea rezidenţilor incluşi în linia de gardă se desfăşoară pe răspunderea şi sub 
supravegherea medicului titular de gardă. 

• Incepând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de 
gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, în afara programului normal de lucru, cu 
respectarea limitelor de competenţă prevăzute, sub supravegherea unui medic specialist sau primar 
care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens de către şeful de secţie. 

• Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire - cursuri, stagii şi altele - conferinţe şi 
congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după informarea 
coordonatorului sau directorului de program şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
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• Stagiile de pregătire efectuate în afara României pot fi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii 
Publice, în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor documente: fotocopii şi 
traduceri legalizate ale documentelor emise de autorităţile competente din ţările respective şi avizul 
comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii. 
 

• Atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform LEGII nr. 319 din 14 iulie 
2006 securităţii si sănătăţii în muncă: 

a) să utilizeze corect aparatura,instrumentarul medical, substanţele periculoase, echipamentele 
de transport şi alte mijloace de lucru; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare sau spalare si dezinfectare ; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, instalaţiilor tehnice 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 protecţia sănătăţii şi securităţii 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 şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
• Medicul rezident are obligaţia respectării regulamentului intern al unitatii in care isi efectuează 

modulele dee pregătire 
• Medicul rezident are obligaţia respectării regulamentului de organizare si funcţionare a unitatii 

in care isi efectuează modulele de pregătire. 
 

• Atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform LEGII nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor: 

Art. 22 
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 
a)să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
b)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; 
c)să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 
apărare împotriva incendiilor; 
d)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 şi instalaţiile de apărare împotriva 
incendiilor; 
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e)să coopereze cu salariaţii desemnaţi 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; 
f)să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu; 
g)să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 
producerea incendiilor. 
 

• Atributii cu privire la gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale conform 
ORDINULUI nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: 
Art. 67 

Medicul rezident are următoarele atribuţii: 
a)supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 
b)aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
c)aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 
activităţi medicale. 
 

• Responsabilitati legate de securitatea informatiei 
a) respectarea cerințelor privind nivelurile diferite de sensibilitate atribuite informațiilor cu care 
lucrează; 
b) semnalarea imediată către Responsabilul cu managementul securității informațiilor (RMSI) a 
posibilelor încălcări ale procedurilor și politicilor specifice; în lipsa acestuia se vor semnala posibilele 
încălcări către personalul SMCSM; 
c) toate incidentele de securitate trebuie raportate imediat RMSI de către persoana care le 
constată; 
d) respectarea procedurilor și politicilor de securitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. 
Spiridon" Iași. 

• Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii 
a) Cunoaște si participă la îndeplinirea politicii si a obiectivelor de calitate ale spitalului stabilite 

de conducerea/managementul unității sanitare 
b) Cunoaște și participă la îndeplinirea obiectivelor de calitate ale structurii în care își desfășoară 

activitatea 
c) Cunoaște și respecta documentele interne din domeniul calității stabilite prin ROF, RI, 

Manuale, Proceduri (generale, de sistem, operationale, de proces, de lucru), Protocoale, 
instructiuni de lucru și alte documente interne ale unității 

d) Cunoaște documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile in activitatea depusă şi 
respecta prevederile acestora 

e) Participa la implementarea, mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate 
cu: 
� standardele și cerințele  stabilite de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in 

Sanatate, 
� standardul SR EN ISO 9001, editia in vigoare, 
� standardul SR EN ISO 27001, editia in vigoare, 
� orice alte standarde pentru care unitatea a obtinut o certificare/ acreditare, ulterior semnarii 

acestui document, in ceea ce priveste domeniul propriu de activitate si aria sa de competenta 
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f)   Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le desfasoara, propune masuri pentru 
diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza sefului direct spre avizare; 
f) Aplica masurile stabilite la nivelul structurii pentru diminuarea riscurilor; 
g) asigura dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform Ord SGG 600/2018, la 

nivelul structurii din care face parte;  
h) Respecta prevederile documentelor Sistemului de Management al Calitatii 
i) Completeaza inregistrarile pentru activitatile desfasurate in momentul desfasurarii lor 
j) Participa la implementarea actiunilor corective si preventive stabilite la nivelul spitalului, 

respectiv al structurii în care își desfășoară activitatea 
 

 
 
 
 

Medic rezident 

................................................................. 
 

Data .................................. 
 

Am luat cunoştintă şi am primit un exemplar 
 

........................................................................ 
 

 
 
 
 
 
Medic coordonator/ îndrumător de rezidentiat 
 
........................................................................ 


