
                                                                                            APROB 

                                                                                       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 fizioterapeut- reabilitolog 

 

Descrierea funcției 
Scopul general al funcției: 
     Asigurarea activității eficiente serviciului fizioterapeutic din cadrul IMSP CS 

Cimişlia. 

Atribuții de serviciu: 
      În funcţie de medic fizioterapeut este numit medicul care are o pregătire specială în 

domeniu fizioterapiei şi are permis de activitate în acest domeniu. 

      Medicul fizioterapeut activează conform regulamentului instituţiei medicale , altor 

documente elaborate de Ministerul Sănătăţii al RM  şi alte acte normative conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Sarcinele de bază: 
 Efectuarea lucrului curativ-profilactic cu metode fizioterapeutice; 

            Stabilirea diagnosticului clinic de lucru şi indicarea tratamentului cu metode 

fizioterapeutice; 

 Controlul efectuării corecte a procedurilor fizioterapeutice de către personalul 

mediu medical; 

 Aplicarea în practică a metodelor şi metodicilor fizioterapeutice noi şi studierea 

eficacităţii lor; 

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

 Analiza indicilor cantitativi şi calitativi ai  asistenţei fizioterapeutice populaţiei; 

 Participarea la adunări conferinţe care abordează chestiuni referitoare la activitatea 

de bază a serviciului fizioterapeutic; 

 Propaganda fizioterapiei în rîndurile lucrătorilor medicali şi populaţiei; 

 

Responsabilități: 
 De organizarea  și activitatea  eficientă  a serviciului fizioterapeutic din 

subdiviziunele subordonate  din cadrul unității. 

 Respectarea   regulilor sanitar – igienic,  protecţia și igiena muncii,electrocutare,  

securitate antiincendiare, a  regimului de îngrijire şi expoloatare a aparatajului 

fizioterapeutic din teritoriul subordonat. 

  Responsabil de respectarea disciplinei de muncă a personalului mediu  medical și 

inferior  din teritoriul subordonat. 

 Securitatea pacientului în timpul efectuării investigațiilor, iluminarea sanitară a 

pacienților; 



  

  Respectarea confidențialității și intimității pacientului în timpul investigațiilor. 

 Respectarea eticii şi deontologiei medicale; 

Medicul fizioterapeut îşi perfecţionează cunoştinţile  teoretice şi deprinderele practice în 

domeniu fizioterapiei la ciclurile  în modul stabilit  o dată la 3-5 ani. 

Medicul fizioterapeut este responsabil de calitatea indicațiilor și prescripțiilor 

fizeoterapeutice  efectuate  de către personalul mediu medical.  

  

Cui îi raportează titularul funcției: 
- Şef IMSP Cs Cimişlia; 

- Şef SMF 1; 

- Şef SMF 2; 

Cine îi raportează titularul funcției: 

- Asistentele medicale fizioterapie din incinta IMSP CS Cimişlia. 

Condiții de muncă: 
- Regim de muncă : 35 ore pe săptămînă,  7 ore zilnic, 0800-1600, pauză de masă 

de la 1300-1400 zilinic, 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 ; 
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