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1 Cuprinde acte normative impuse de prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 611/2008 coroborate cu prevederile art. 
467 alin. (2) din OUG nr. 57/2019.  
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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

Concurs/examen de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție,  
organizat în data de 13.12.2021, proba scrisă 

 
 

În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 
 

1. asigură, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate ale consiliului județean, 
elaborarea documentațiilor necesare pentru înființarea, organizarea, reorganizarea de instituții 
și servicii publice de interes județean privind serviciile de sănătatea; 

2. duce la îndeplinire  atribuțiile structurii proprii de management al Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, unitate sanitară preluată, reglementată potrivit art. 15 din Anexa la Hotărârea 
nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, propunând autorității 
deliberative/executive: 

a) aprobarea statului de funcții al unității sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat; 

b) aprobarea modificării statului de funcții; 
c) aprobarea organigramei și modificarea cesteia; 
d) aprobarea structurii liniilor de garda la nivelul unității sanitare subordonate; 
e) aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de medici si desemnarea 

reprezentanților consiliului județean  in comisiile de concurs. 
f) aprobarea organizării evaluării anuale a managementului asigurat la nivelul unității 

sanitare subordonate. 
g) aprobarea regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor specifice comitetului director; 
h) aprobarea prelungirii activității medicale a medicilor peste vârsta de pensionare 

prevăzută de lege; 
i) alte atribuții și competențe transferate de Ministerul Sănătății către autoritățile 

administrației publice locale; 
3. urmărește respectarea prevederilor legale în elaborarea structurilor organizatorice și a 

statelor de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile de 
sănătate; 

4. urmărește respectarea prevederilor legale în aprobările acordate de ordonatorul principal 
de credite privind organizarea de concurs de ocupare posturi vacante în aparatul instituțiilor și 
serviciilor publice sănătatea;  
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5. în vederea exercitării managementului la nivelul unităților sanitare aflate în subordinea 

consiliului județean, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliului județean, 
asigură elaborarea, încheierea și gestionarea contractelor de management si a actelor adiționale  
aferente; 

6. întocmește și supune spre însușire și aprobarea președintelui consiliului județean, 
documentația privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de 
conducere de la nivelul instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile de 
sănătatea precum și cea privind numirea, sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea 
raporturilor de muncă (contractului de management), în condițiile legii pentru conducătorii 
acestor instituții; 

7. asigura secretariatul comisiei de evaluare precum și al comisiei de soluționare a 
contestațiilor constituite pentru  evaluarea managementului, la nivelul consiliului județean 
pentru unitățile sanitare din subordine, ca reprezentant al compartimentului resurse umane; 

8. coordonează activitatea de evaluare a managementului, la nivelul consiliului județean 
pentru unitățile sanitare  din subordine; 

9. întocmește și înaintează spre aprobarea președintelui consiliului județean proiectul 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului,  la nivelul 
consiliului județean pentru unitățile sanitare din subordine; 

10. întocmește și înaintează spre aprobarea președintelui consiliului județean proiectul de 
dispoziție privind constituirea comisiilor de evaluare și a celor de soluționare a contestațiilor în 
procesul de evaluare anuală a managementului,  la nivelul consiliului județean pentru unitățile 
sanitare din subordine; 

11. întocmește documentația necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante de funcție publică si/sau in regim contractual, din cadrul aparatului  de specialitate 
precum și a concursurilor pentru promovarea în funcții pe grade și trepte profesionale pentru 
funcțiile contractuale și pe categorie, clasă și grad pentru funcțiile publice; 

12. asigura notificarea ANFP in legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante de funcție publică, pentru promovare; 

13. asigura secretariatul comisiilor de concurs/soluționare a contestațiilor la concursurile 
organizate pentru ocuparea posturilor si cele pentru promovarea personalului conform 
desemnărilor prin dispoziție a președintelui; 

14. participă, în calitate de reprezentant al consiliului județean, în comisiile de 
concurs/examen organizate pentru ocuparea posturilor vacante de funcție publică si/sau in regim 
contractual de la instituțiile/serviciile publice aflate în subordine, precum și la solicitarea 
unităților administrativ teritoriale din județ; 

15. participă la întocmirea rapoartelor generate de evidența funcțiilor și funcționarilor 
publici din aparatul de specialitate, instituții de sub autoritate şi consiliile locale, solicitate de 
ANFP; 

16. participă la întocmirea unor lucrări care necesită colaborarea cu ceilalți salariați din 
cadrul serviciului; 

17. acordă sprijin și consultanță de specialitate, potrivit rezoluției președintelui consiliului 
județean, autorităților administrației publice locale comunale şi orășenești; 

18. soluționează și redactează în termen răspunsurile la scrisorile și petițiile care au fost 
repartizate prin rezoluție; 
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19. asigură  legătura cu Agenția Națională de Integritate cu privire la depunerea, 

înregistrarea și gestionarea declarațiilor de avere și de interese ale personalului din aparatul de 
specialitate al consiliului județean, sens în care: 

a) primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale personalului 
din aparatul de specialitate, depuse în termen de 30 de  zile de la data depunerii jurământului, a 
celor actualizate anual, până cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, a 
celor depuse în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării, a celor depuse în termen de 
cel mult 30 de zile de la data eliberării din funcție, precum și a celor rectificate în termen de cel 
mult 30 de zile, și eliberează la depunere o dovadă de primire; 

b) la cerere, pune la dispoziția salariaților formularele declarațiilor de avere și ale 
declarațiilor de interese; 

c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru 
depunerea în termen a acestora; 

d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu 
caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese; 

e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, pe 
pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea 
adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care 
administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. 
Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și 
a Agenției pe toată durata exercitării funcției și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează 
potrivit legii; 

f) trimite Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale 
declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a 
registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

g) întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au 
depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată 
aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind 
declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc 
note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor 
de avere și a declarațiilor de interese; 

i) transmite Agenției până la data de 1 august a aceluiași an lista definitivă cu persoanele 
care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de 
interese, însoțită de punctele de vedere primite; 

j) verifică, în termen de 10 zile de la primirea declarației, dacă: 
-declarația de avere este completată în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 3 

alin (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate; 

-declarația de interese este completată potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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k) recomandă, în scris, persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere şi a 

declarațiilor de interese, dacă sesizează deficiențe, rectificarea declarației în termen de cel 
mult 30 de zile de la transmiterea recomandării, însoțită, dacă este cazul de documente 
justificative; 

l) trimite de îndată, Agenției Naționale de Integritate, declarația rectificată, împreună 
cu eventualele documente justificative, în copie certificată; 

20. asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toata 
durata exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, 
salariatul având obligația: 

a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite 
în procedurile interne; 

b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
c)  de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât 

cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 
intern fisa postului; 

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 
serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul intern; 

e) de a respecta masurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii 
sau accesului neautorizat, in special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în 
cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situație de 
acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

21. îndeplinește următoarele atribuții generale în domeniul SMC: 
a) derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
b) respectă prevederile privind SMC-ul; 
c) raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre 

orice necesitate de îmbunătățire; 
d) propune acțiuni corective; 
e) participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității ; 
f) participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
g) participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor activităților/ obiectivelor 

din activități proprii. 
22. îndeplinește următoarele atribuții ca responsabil de calitate pentru procedurile 

operaționale al căror proprietar este în cadrul serviciului: 
a) stabilește obiectivele calității pentru procesul al cărui proprietar este; 
b) determină metodele (documentate) și resursele necesare planificării, operării și 

controlului eficace a procesului; 
c) decide asupra stabilirii, analizării riscurilor și oportunităților activităților/obiectivelor 

specifice procesului din care face parte; 
d) determină competenta necesară pentru personalul ce desfășoară activități în cadrul 

procesului;  
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e) se asigură că procesul este implementat corespunzător pentru a facilita îndeplinirea 

cerințelor cetățenilor și a altor parți interesate;  
f) monitorizează, măsoară și analizează procesul;  
g) implementează acțiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate și 

îmbunătățirea continuă a procesului;  
h) reprezintă instituția în relația cu cetățenii și furnizorii. 

23. îndeplinește atribuțiile cu caracter general prevăzute în Regulamentul de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

24. exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară și 
Codul de conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor publici și al personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

25. asigură îndeplinirea rolului, misiunii, atribuțiilor și responsabilităților generale ale 
aparatului de specialitate așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului județean Vaslui; 

26. asigura arhivarea documentelor produse si/sau gestionate in cadrul serviciului ca urmare 
a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute in fisa postului 

27. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de șefii ierarhici superiori, 
precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu. 
 
 

 


