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FIŞA POSTULUI 
 

 

I. Unitatea: Sp. Cl. Jud. Mureş – Secţia Clinică obstetrică - ginecologie 

  

II. Denumirea postului: psiholog 

 

III. Cerinţe pentru ocuparea postului:  
a. diploma de licență în specialitate  

IV. Relaţii:  
a. Ierarhice: subordonare: medic şef secţie  

b. Funcționale: cu compartimentele din cadrul unității sanitare 

c. De reprezentare : pacienții și familiile acestora  

 

V. Atribuţii generale:  

 1. are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod 

conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin ; 

 2. Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției ; 

 3.Va răspunde de păstrarea  secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului 

datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a 

executării atribuțiilor de serviciu ; 

 4. Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor 

de contact și a informațiilor furnizate solicitanților ; 

 5. Sesizează șefului ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării 

activității ; 

 6. Respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său ; 

 7. Respectă prevederile Regulamenului Intern al unității sanitare; 

 8. Participă la instruiri , își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile 

specific sistemului de management al calității, sistemului de management al sănătății și 

securității ocupaționale aplicabile postului ; 

 9. Utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau 

a celorlalți angajați, aduce la cunoștința șefului locului de muncă orice defecțiune și își 

întrerupe activitatea până la remedierea acestora ; 

 10. Execută dispoziții date de manager în limita competențelor sau pregătirii sale 

profesionale ; 

11. Respectă normele de protecția muncii și PSI conform Legii 319/2006 și 

Ordinului 916/2006, 
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12. Respectă codul de Edită și Deontologie al Psihologului. 

 

VI. Atribuții specifice :  

1. Diagnostic, evaluare clinică și psihometrică ; 

2. Investigarea și diagnosticul tulburărilor psihice și altor condiții de patologie care 

implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice; 

3. Evaluare cognitivă și neuropsihologică ; 

4. Evaluare comportamentală, 

5. Evaluare subiectiv – emoțională, 

6. Evaluare a personalității și mecanismelor de coping/adaptare/defensive, 

7. Evaluare a unor aspecte psihologice specifice ale familiei sau altor grupuri, 

8. Evaluare a contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se 

manifestă probleme psihologice, 

9. evaluarea dezvoltării psihologice, 

10. alte evaluări în situații care implică componente psihologice ( ex. chestionare de 

interes în consiliera vocațională, etc), 

11.  educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos (prin  

prevenție primară și secundară), 

12.  Consiliere și terapie suportivă, 

13.  Consiliere în situații de criză, 

14. Optimizare și dezvoltare personală și autocunoaștere, 

15.  Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și 

reeducare (individuale, de grup, familie), 

16.  Terapii standard de relaxare și sugestive, 

17.  Consiliere prin tehnici comportamentale, 

18.  Managementul conflictului și negociere, 

19.  Psihologul poate participa sau poate iniția activități de cercetare în cadrul definit 

de competențele sale, 

20.  Realizarea de pliante, broșuri și alte materiale informative, 

21.  Prezentarea unor lucrări, conspecte sau mini- referate privind anumite teme de 

interes sau noutăți în domeniu, 

22.  Psihologul poate organiza Workshop-uri și cursuri în cadrul definit de 

competențele sale, 

Responsabilități privind sistemul de management al calității:  
- să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate 

aplicabile in activitatea depusă;  

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de 

managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă. 

  

 

Şef Secție clinică obstetrică - ginecologie                        AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ  

      Conf.dr.Rădulescu Carmen                        Numele şi prenumele_________________  

                                                                           Semnătura _________________________  

                                                                           Data: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


