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 Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" 
  
 
 

                                       APROB, 
                                                                                                                                 Director General                                                                        

                                                                                                                                  DGASPC Sector 6 
 
 

FIȘA POSTULUI  
Nr.  

 
 

Informații generale privind postul: 
 
1. Denumirea postului: Director Executiv 
2. Nivelul postului: Conducere 
3. Scopul principal al postului: Organizarea și coordonarea activității Centrului de Sănătate Multifuncțional 
"Sfântul Nectarie" 
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate:  
- Studii universitare absolvite cu diplomă de licență /studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență, în domeniul economic; 
 - Studii de masterat sau post universitare absolvite  în domeniul economic, management sau administrație 
publică. 
2. Perfecționări: cursuri postuniversitare;  
3. Cunoștințe operare/programare pe calculator ( necesitate și nivel) - nivel avansat 
4. Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) - nu este cazul; 
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficiență, planificare,  organizare, capacitatea de a lucra 
independent cât și în echipă,  atitudine pozitivă  față de idei noi, capacitatea de asumare a responsabilităților, 
adaptabilitate, capacitate de analiză și sinteză; 
6. Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiții; 
7. Competențe manageriale: cunoștințe teoretice și practice de managementul organizației; capacitatea de a 
motiva și susține personalul în perioade dificile; orientare către rezultate; aptitudini de delegare, eficiență, 
capacitatea de a respecta termenele-limită. 
 
Atribuțiile postului: 
 
1.Exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 
2.Propune Directorului General al DGASPC Sector 6, spre aprobare Organigrama, Statul de funcții și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", 
precum și alte proiecte de hotărâri legate de activitatea specifică centrului; 
3.Organizează  și coordonează activitatea Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", astfel 
încât aceasta să se desfășoare la standardele ridicate de profesionalism și eficiență; 
4.Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 6 și a dispozițiilor Directorului General 
al DGASPC Sector 6 și prezintă acestuia anual ori de câte ori este necesar, informări asupra modului de aducere 
la îndeplinire a acestora; 
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5.Coordonează direct activitatea unor compartimente conform organigramei; 
6.Coordonează prin intermediul Directorului Medical sau prin delegare de competență activitatea unor 
compartimente conform organigramei; 
7.Fundamentează și elaborează proiectul de buget propriu; propune rectificările bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse; 
8.Răspunde de organizarea și conducerea contabilității drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și 
a angajamentelor  și plăților efectuate potrivit bugetului aprobat; 
9.Angajează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil 
încasate; 
10.Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin Centrului de Sănătate Multifuncțional 
"Sfântul Nectarie", precum și de transmiterea în termen legal a situațiilor financiar-contabile; 
11.Prezintă la termen, situațiile financiare anuale și trimestriale asupra  patrimoniului aflat în administrare și 
execuției bugetare; 
12.Organizează evidența programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; 
13.Răspunde de aplicarea unitară a legislației fiscale în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional 
"Sfântul Nectarie"; 
14.Aprobă utilizarea formularelor cu regim special conform legislației și dosarul în vederea acordării plajei de 
numere; 
15.Răspunde de rezolvarea în limitele competenței a cererilor și a petițiilor, acordă audiențe beneficiarilor, la 
cerere, pe baza unei programări săptămânale; 
16.Organizează și stabilește circuitul fluxurilor informaționale între compartimentele Centrului de Sănătate 
Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 
17.Avizează corespondența primită și expediată de Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 
18.Are calitatea de președinte al Comisiei de examinare, în vederea angajării personalului în condițiile legii sau 
o poate delega după caz altei persoane competente legal; 
19.Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind  angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum 
și a celor privind încetarea contractulu individual de muncă dintre Centrul de Sănătate Multifuncțional 
"Sfântul Nectarie", și angajați; 
-emite decizii de angajare a personalului contractual; 
-emite decizii de modificare a drepturilor salariale, sporurilor, etc.; 
-emite decizii de suspendare a contractelor individuale de muncă; 
-emite decizii de încetare a contractelor de muncă; 
-semnează documentația cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
-semnează contractele individuale de muncă;  
-semnează legitimațiile de serviciu; 
-avizează fișele de post ale salariaților Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 
-avizează pontajele lunare în vederea plății drepturilor salariale; 
-avizează adeverințele solicitate de angajați în diverse scopuri; 
-semnează fișele de protecția muncii; 
-aprobă în condițiile legii efectuarea concediilor de odihnă și a celorlalte categorii de concedii pentru personalul 
din subordine etc.; 
20.Coordonează activitățile legate de evaluarea posturilor, întocmirea fișelor de post, evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale angajaților; 
21.Stabilește pe baza referatelor întocmite de directorul medical, șefii de servicii și birouri - sancțiuni 
disciplinare pentru personalul contractual; 
22.Coordonează activitatea  de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din cadrul Centrului de 
Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 
23.Îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de către Directorul General al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 
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Atribuții ISO și atribuții SCIM 
- se asigură că Politica și Obiectivele organizației sunt stabilite și communicate angajaților; 
- promovează abordarea bazată pe proces și gândirea bazată pe risc, conform noului standard SR EN 

ISO 9001:2015; 
- se asigură de existent resurselor necesare SMC; 
- angrenează, direcționează și susține angajații pentru contribuirea la eficacitatea SMC; 
- promovează îmbunătățirea continuă; 
- susține și alte roluri relevante din organizație pentru a demonstra leadership-ul acestora, conform 

zonelor de responsabilitate; 
 

Atribuții GDPR 
- să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 
- să interzică în mod efectiv și să impiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a 

datelor personale disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 
- să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces cu cea mai mare 

precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor, cât și în ce privește depunerea lor în locurile și 
în condițiile stabilite în procedurile de lucru; 

- să nu divulge nimănui și să nu permită nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de 
acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfașurarea atribuțiilor de serviciu; 

- să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât ăn mod nemijlocit cât și, 
eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se 
regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

- să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 
informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile 
sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

- să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 
sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara 
societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP 
sau orice alt mijloc tehnic. 

 
Identificarea funcției contractuale corespunzătoare postului 

1. Denumire: Director Executiv 
2. Nivelul studiilor: Superioare 
3. Gradul: II salarizare 
4. Vechimea (în specialitatea necesară): 3 ani. 

 
Sfera relaționară a titularului  postului: 
     1. Sfera relaționară internă: 

a) Relații ierarhice: 
- De subordonare față de: Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6; 
- De colaborare cu: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 

Primăria sector 6; 
-   superior pentru personalul de conducere și execuție din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional 
"Sfântul Nectarie". 

b) Relații funcționale:  
           - cu toate serviciile din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 

-Cu organizații internaționale corespunzător competențelor; 
-Cu persoane juridice private corespunzător competențelor. 

Relatii de control: supervizează activitatea personalului de conducere și de execuție din cadrul Centrului 
de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"; 
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c) Relații de reprezentare 

- da, specifice activității Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", .  
 

      2. Sfera relaționară externă: 
a) Cu autorități și instituții publice: specific activității;  
b) Cu organizații internaționale specific activității; 
c) Cu persoane juridice private: specific activității. 

 
      3. Limite de competență; - rol decizional în elaborarea documentelor organice și în privința desfășurării 
întregii activități a Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie". 
 
      4. Delegarea de atribuții și competența - liber să delege responsabilitățile din sfera sa de atribuții, în limitele 
acordate de lege și de normele de organizare internă, de regulă, atribuțiile sale sunt preluate de Directorul 
Medical. 
Întocmit de: 

Nume și prenume  
Funcția de conducere:  
Semnătura…………………………………. 
Data întocmirii:………………… 
 

Luat la cunoștintă de către ocupantul postului 
Numele și prenumele : 
Semnătura…………… 
Data …………………. 
 

   Vizat: 
Numele și prenumele: 
Functia:  
Semnătura………………… 
Data:……………………… 
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