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1. Postul :  Psiholog  principal 

2. COR : 263411 

3. Titularul   postului  

4. Secţia :  Cabinet de psihologie 

5. Natura activităţii  Execuţie 

6. Calificare de bază - Diplomă de licență în psihologie obținută la o instituție acreditată în România; 

-Examen de grad specialist; 

-Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România; 

7. Cadrul legal: - Prevederile legii 213/2004 privind  reglementarea profesiei de psiholog; 

- Cunoaşterea şi însuşirea Codului de etică şi deontologie profesională; 

- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor ROI si ROF; 

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

8.Obiectivul postului - Evaluare clinică, consiliere și terapie suportivă pentru pacienți și personalul angajat 

9. Abilităţi, calităţi, 

aptitudini necesare 

- Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres; 

- Capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm; 

- Atenţie selectivă, sensibilitate la detalii; 

- Abilităţi de comunicare; 

10. Poziţie în structura 

unităţii: 

Ierarhice : 

Subordonat: - Manager, Director medical; 

Funcţionale :  

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

De reprezentare: 

-  unitatea sanitară în relaţie cu pacientele şi aparţinătorii acestora 

- Înlocuiește/Este înlocuit de un alt psiholog; 

11. Limite de      

competenţă 

Are autoritate şi flexibilitate în legătură cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile respectării 

normelor legale în vigoare; 

12. Salarizare Este in conformitate cu legislatia in vigoare; 

13. Atribuţii - Efectuează evaluare clinică, consiliere şi terapie suportivă pentru pacienţi şi personalul angajat; 

- Efectuează evaluare clinică, consiliere în situaţii de criză şi asistare psihologică pentru paciente și 

consemnează rezultatele în Foaia de Observație; 

- Efectuează zilnic consiliere pentru creşterea aderenţei la tratament şi modificarea stilului de viaţă; 

- Efectuează consiliere pre şi post natală ; 

- Efectuează consiliere în vederea optimizării şi dezvoltării personale; 

- Îndrumă, sfătuiește și rezolvă conflictele ( pacient – pacient, pacient personal de îngrijire și asistență 

medical); 

- Psihoterapie de suport afectiv personal – familial, recomandări de specialitate pentru armonizarea relaționării 

pacientelor cu familia și reciproc; 

- Consiliere individual – familială ( toxicofilie, tentative de suicidare, conflicte intrafamiliale, situații de criză, 

stress, divorț, șomaj, etc.) 

- Colaborează cu personalul din conducerea unităţii pentru buna desfăşurare a activităţii spitalului; 

- Colaborează cu personalul medical (şi nu numai) în cazul accidentelor de muncă; 

- Colaborează cu asistentul social; 

- Instruiește personalul din unitate pe teme de comunicare și sănătate mentală; 

- Lunar întocmește rapoarte de activitate; 

- Îndrumă stagiul de pregătire al studenților la psihologie; 

- Îşi însuşeşte informaţii în domeniile socio-umane, precum şi de natură organizatorică, financiară, securitate a 

muncii; 
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14. Responsabilităţi - Va avea un comportament adecvat în serviciu şi în relaţiile cu pacientele, aparţinătorii  

precum şi cu celelalte categorii profesionale;  

- Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de serviciu; 

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

materiale; 

-Asigură şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Legii 46/2003și a normelor sale de aplicare; 

- Răspunde pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientelor;  

-Răspunde de calitatea şi precizia examinărilor psihologice; 

- Răspunde de  păstrarea, în condiții de securitate, a rezultatelor testelor, probelor, observațiilor, însemnărilor 

și înscrisurilor profesionale ; 

- Foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor; 

-Asigură utilizarea eficientă și raţională a aparaturii şi materialelor din dotare folosite; 

- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a 

echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

- Răspunde de asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat etic 

faţă de pacient; 

- Răspunde de confidenţialitatea îngrijirilor medicale si a datelor pacientului a tuturor aspectelor legate de 

locul de muncă indiferent de natura acestora; 

- Folosește 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; 

- Ia toate măsurile pentru a păstra caracterul confidențial al datelor și informațiilor la care are acces prin natura 

atribuțiilor funcției sale; 

- Respectă secretul profesional, secretul profesional există și față de aparținători, colegi, sau alte persoane din 

sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului; 

-La solicitarea personalului care efectuează autocontrolul are obligația să permită recoltarea de probe de 

sanitație de pe tegument (mâini) și de pe echipamentul de protecție; 

- Respectă protocoalele de bună practică ; 

- Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al 

calităţii, implementate în conformitate cu standardele de calitate pentru acreditarea/reacreditarea spitalelor.  

- Își însușește și aplică protocoalele și procedurile implementate la nivelul compartimentului. 

- Îndeplineşte sarcinile ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţii; 

-Colaborează la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii pentru procesele stabilite; 

- Colaborează cu responsabilul de risc pe linia controlului intern managerial, respectiv în domeniul 

managementului riscului; 

- 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; 

- Răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a procedurilor 

elaborate și difuzate; 

Formulează, la solicitarea secretarului comisiei/ secretarului echipei al organelor de control, o opinie 

referitoare la modul în care a fost aplicat planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile 

semnificative, aprobat de către manager și transmis de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. 

- Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului si cadrului legal al fisei postului; 

- Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu; 

- Respectă circuitele funcționale ale spitalului conform Ord. 1096/ 2016, prevederile Ordinului 1226/2012-

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date, precum și dispozițiile Ord. 961/ 2016 

privind aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitățile sanitare; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea normelor privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele 

privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006 în sectorul pe care-l are în coordonare; va 

comunica medicului sef de sectie orice eveniment asa cum este definit in legislatia mentionata . 
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-Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii orice neregulă, defecţiune sau altă situaţie care poate 

constitui un eventual pericol; 

- Se va prezenta la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a presta servicii medicale la parametrii de 

calitate impuși; 

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

serviciu;  

- Va folosi integral timpul de lucru în interesul serviciului;  

- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului. 

- Efectuează controlul medical periodic; 

-Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe secție ; 

- Pe perioada concediului de odihnă, a concediului de formare profesionala va fi înlocuit de unul din colegi cu 

aceleași competențe; 

-Îi este interzis fumatul, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenta produselor cu efect 

stupefiant şi consumul acestora în timpul programului de lucru; 

15. Evaluarea 

performantelor 

Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare  

1.Cunoştinţe şi experienţă profesională 

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

3. Calitatea  activităţilor desfăşurate 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate , perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

5. Intensitatea implicării în activitatea pe care o desfasoara  

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 

7. Condiţii de muncă 

17. Mediu de Lucru Programul de lucru :07:30-14:30. 
În caz de urgență : disponibilitate în afara orelor de program și week-end; 

 

 

 

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 

 

 

 

 

      Semnătura:____________ 

Data: _______________ 

 

 


