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                                                                                       ŞEF IMSP CS Cimislia 

Ludmila Capcelea ____________ 

“____”__________________2021 
 

 

 FIŞA POSTULUI 

Dispoziţii generale 

 
Autoritatea – IMSP CS Cimişlia 

Adresa – str. Alexandru cel Bun 135-A 

Denumirea funcției – Medic cabinet Diagnostic funcțional 

Descrierea funcției 
Scopul general al funcției: 

Asigurarea activității eficiente serviciului diagnostic funcțional,  din cadrul IMSP 

CS Cimişlia. 

Atribuții de serviciu: 
      În funcţie de medic cabinet diagnostic funcțional este  numit un medic cu specializare  

în domeniu respectiv. 

            Medicul cabinetului diagnostic funcțional ,  în activitatea sa se conduce de 

prezentul regulament  şi alte acte normative conform legislației în vigoare. 

      Sarcinele de bază: 
- Investigaţiile diagonostic funcționale conform indicaţiilor clar formulate de 

medici de familie și acordul pacientului,  stabilind în preliminar volumul 

necesar al investigaţiilor; 

- Însuşirea şi întroducerea în practică a noilor metode de diagnostic, tratament 

şi a aparatelor de profil; 

- Participarea la dezbateri în cadrul discuţiilor cazurilor complicate şi a erorilor 

de diagnostic, depistarea şi analiza divergenţilor  de informaţii, obţinute în 

timpul investigaţiei funcționale. 

- Complectarea actelor medicale respective , de evidenţă a  dărilor de seamă. 

Analiza indicilor cantitativi şi calitativi de activitate ; 

- Participarea la adunări conferinţe care abordează chestiuni referitoare la 

activitatea de bază; 

- Ridicarea nivelului de  calificare a personalului medical cu studii medii , 

controlul activităţii acestuea, respectarea regulilor protecţia muncii tehnicii 

securităţii , securităţii electrice ; 

- Verificarea stării şi utilizării raţionale a aparatelor şi utilajului, exploatarea lor 

tehnică corectă; 

Responsabilități: 
- Securitatea pacientului în timpul efectuării investigațiilor. 

- Respectarea cu stricteţe a toate regulilor regimului sanitar- igienic 

antiepidemic , securitatea antiincendiară, protecția și igiena  muncii; 

- Dirijarea activităţii a/medicale subordonate şi să controleze corectitudenea  

îndeplinirei de către ea a indicaţiilor medicale prescrise; 

- Analizarea sistematică a activităţii sale şi participarea la toate activităţile 

instituţiei ce ţine de domeniul său de activitate; 



-   Perfecţionarea cunoştinţilor  teoretice şi deprinderele practice în domeniu 

diagnostic funțional  o dată la 3-5 ani. 

- Respectarea confidențialității și intimității pacientului în timpul investigației. 

- Respectarea eticii şi deontologiei medicale; 
Medicul cabinet diagnostica funcțională   poartă responsabilitae pentru toate 

tipurile de traume,  provocate pacienților în timpul executării investigațiilor. 

 

Cui îi raportează titularul funcției: 
- Şef CS Cimişlia; 

- Şef SMF 1; 

- Şef SMF 2 

Condiții de muncă: 
- Regim de muncă : 35 ore pe săptămînă,  7 ore zilnic, pauză de masă de la 1300-

1400 zilnic, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite 

condiții; 

Activitatea de birou, deplasări de serviciu în teritoriu subordonat. 

 

Cerințele funcției față de persoană 
 Studii: 

- Superioare de licență (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

”N.Testimițanu”). 

Atitudini/ Comportamente: 

- Responsabilitate, receptivitate la idei noi, tendință către dezvoltare profisională 

continuă, respect față de oameni; 

 
Luat cunoștință de către titularul funcției_________________________ 

Numele Prenumele________________________________________ 

Semnătura_________________ 

 

 

 

Responsabil 
 

    

Şef SMF 1; 

Şef SMF 2 
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