
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ 

 

APROBAT, 

MANAGER 

 

 

FIȘA POSTULUI 

 

 

I. Unitatea: S.C.J. Mureș -  AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

                                          Laboratorul de Medicină Nucleară 

 

II. Denumirea postului: FIZICIAN 

 

III. Descrierea postului: 

Fizicianul medical este un specialist în fizica și tehnologia radiațiilor folosite în tehnicile 

medicale, care acționează sau își dă avizul în dozimetria pacientului, în dezvoltarea și 

utilizarea tehnicilor și a echipamentelor complexe, în optimizare, în asigurarea calității, 

incluzând controlul de calitate și în alte probleme legate de radioprotecție privind expunerile 

medicale la radiații ionizante, asigură suportul știintific, tehnic și administrativ pentru 

tehnologia medicală nouă. 

 

1. Cerințe pentru ocuparea postului: 

a.  Diplomă de licență în specialitate 

 

2. Relații ierarhice de subordonare: 

a.  Se subordonează managerului; 

b. Se subordonează sefului de secție. 

 

3. Relații ierarhice de colaborare: 

a.  Colaborează cu medicii; 

b. Colaborează cu asistentele medicale; 

c.  Colaborează cu alte departamente, compartimente și secții ale 

spitalului. 



 

4. Dificultățile operațiunilor specifice postului: 

a.  Dificultățile și complexitatea postului derivă din atenția majoră care 

trebuie acordată lucrului cu substante radioactive, potențial periculoase; 

b. Se va acorda atenție sporită pentru a proteja aparatura din dotarea 

clinicii și pentru a obține cele mai bune rezultate, corecte și neviciate de 

folosirea incorectă sau la parametri necorespunzători; 

c.  Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerințelor specifice postului; 

d. Principialitate și comportament etic în relațiile cu superiorii și 

personalul. 

 

5. Responsabilitatea implicată: 

a.  Răspunde de buna funcționare și întreținere a aparaturii și 

echipamentelor din dotarea spitalului; 

b. Răspunde de corecta calibrare a tuturor metodelor folosite, a aparaturii 

și a substanțelor, astfel încât să se respecte integral normativele în 

vigoare, pentru a nu periclita în niciun fel sănătatea personalului 

angajat și a pacienților. 

c.  

IV. Atribuțiile fizicianului 

 

1. Atribuții generale: 

a.  Are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, 

corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu care îi 

revin; 

b. Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii insituției; 

c.  Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea 

secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial sau la acre are 

acces ca urmare a exercitării atribuțiunilor de serviciu; 

d. Sesizează șeful ierarhic superior asupra oricăror probleme apărute pe 

parcursul derulării activității; 

e. Respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul 

său; 

f. Respectă prevederile Regulamentului Intern al unității sanitare în care 

își desfășoară activitatea; 



g. Participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, 

instrucțiunile specifice sistemului de management al sănătății și 

securității ocupaționale aplicabile postului; 

h. Utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria 

sănătate sau a celorlalți angajați, aduce la cunoștința șefului ierarhic 

superior orice defecțiune și își întrerupe activitatea până la remedierea 

acesteia; 

i. Execută dispozițiile date de manager în limita competențelor sau 

pregătirii sale profesionale; 

j. Respectă normele de protecție a muncii și PSI conform Legii 319/2006 

și ord. 916/2006. 

 

2. Atribuții specifice: 

a.  Verifică procedurile zilnice, săptămânale, lunare și anuale definite în 

manualul de verificare a calității, partea ce revine fizicianului; 

b. Răspunde de corecta implementare și aplicare a acestor proceduri; 

c.  Dicută și verifică planul zilnic de lucru cu medicul specialist în 

medicină nucleară; 

d. Dicută cu medicul specialist folosirea echipamentului din dotarea 

clinicii (colimatoare, etc) astfel încât rezultatul să fie optim; 

e.  Efectuează modificările cerute de medic; 

f.  Răspunde de funcționarea corespunzătoare a aparturii de laborator, 

astfel încât aceasta să poată fi folosită în parametri normali, pentru a-și 

atinge scopul; 

g. Răspunde de funcționarea corespunzătoare a aparturii de laborator, 

astfel încât aplicarea procedurilor să nu aducă atingere sănătății și 

integrității personalului sau pacienților; 

h. Sesizează superiorilor orice anomalie în funcționarea echipamentelor, 

anomalie care ar puta cauza vicierea rezultatelor sau care ar putea 

aduce atingere în orice fel integrității personale a personalului angajat 

sau a pacienților; 

i.  Își dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie 

conforme normelor în vigoare și pentru ca procedurile să fie eficiente și 

nepericuloase; 



j.  Avizează și îndrumă la utilizarea echipamentelor noi și la 

implementarea tehnicilor complexe; 

k. Își dă avizul în optimizare și în asigurarea controlului calității; 

l. Asigură suportul știintific, tehnic și administrativ pentru tehnologia 

medicală nouă. 

 

 

 

 

ȘEF SECȚIE LABORATOR AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ 

Medicină Nucleară Numele și prenumele: 

 

 ....................................................... 

................................................... Semnătura: ................................... 

 Data: ............................................. 


