A nexa la Fişa inform aţională
privind condiţiile de participare pentru postul de m edic de lab orator/laborant in m edicina cu studii superioare

FIŞA DE POST
Denumirea postului
Laborator
Principalele activităţi

Responsabilité

- Medic laborant
- examinare donatori şi sînge/componente sanguine donate
- organizarea şi asigurarea eficientă a activităţii de medic de laborator, în
corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare;
- participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri,
protocoale, algoritmi standarde, manuale, etc., de examinare de laborator a
donatorilor şi sîngelui/componentelor sanguine donate şi tehnologiilor de
realizare a acestora;
- asigurarea procesului examinare de laborator a donatorilor de
sînge/componente sanguine şi a sîngelui/componentelor sanguine la prezenţa
marcherilor infecţiilor hemotransmisibile, imunohematologie, biochimie şi
clinic generală, examinarea imunohematologică (determinare antigene
eritrocitare, anticorpi antieritrocitari, fenotipare sînge donat), compatibilizarea
sîngelui pacienţilor recipienţi de componente sanguine, în cazurile complicate
constatate în instituţiile medico-sanitare din zona de deservire, apreciere titru
anticorpi imuni şi izoimuni, controlul calităţii componentelor sanguine,
conform programului aprobat, în corespundere cu algoritmii, standardele,
ghidurile şi protocoalele Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei specializate de laborator la diferite etape de organizare a
asistenţei hemotransfuzionale;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea laboratorului cu dispozitive
medicale şi alte consumabile utilizate, în vederea asigurării biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor de laborator specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii laboratorului şi aprobate de administraţie;
- participarea la auditul intern, extern şi acreditarea instituţiilor ce participă la
producerea produselor sanguine;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a directorului şi vicedirectorilor.
- responsabilităţi pentru activitatea medicului de laborator prin organizarea şi
asigurarea acestora;
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu cerinţele
reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei indicatorilor
statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea examenului de laborator a donatorilor de sînge/componente
sanguine şi a sîngelui/componentelor sanguine la prezenţa marcherilor
infecţiilor
hemotransmisibile, imunohematologie, biochimie şi clinic
generală, examinarea imunohematologică (determinare antigene eritrocitare,
anticorpi antieritrocitari, fenotipare sînge donat), compatibilizarea sîngelui
pacienţilor recipienţi de componente sanguine, în cazurile complicate
constatate în instituţiile medico-sanitare din zona de deservire, apreciere titru
anticorpi imuni şi izoimuni, controlul calităţii componentelor sanguine,

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

conform programului aprobata
- acordarea consultaţiilor specialiştilor din alte subdiviziuni a instituţiei şi
instituţiile medico-sanitare în domeniul imunohematologiei.
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor
cetăţenilor, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de profil.
- director;
vicedirector (medical, calitate, şef secţie/serviciu adminsitartiv şi
gospodărie)
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii medico
sanitare;
- secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine;
- laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine;
- clienţi (instituţii medico sanitare şi populaţie) pe subiectele ce ţin de
asistenţa metodică şi acordarea serviciilor medicale specializate, conform
domeniului de competenţă.
- specializare medicină de laborator.
categoria de calificare
salarizare conform scara de tarificare
îndeplineşte indicaţiile vicedirectorului şi directorului;
participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de asociaţiile
specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea de bază
realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

Anexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de p articipare pentru postul de felcer laborant/laborant in m edicina

FIŞA DE POST
Denumirea postului
Laborator
Principalele activităţi

Responsabilité

- felcer laborant/laborant în medicină
- examinare donatori şi sînge/componente sanguine donate
- asigurarea eficientă a activităţii de felcer laborant/laborant în medicină, în
corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare;
- asigurarea procesului de examinare de laborator a donatorilor de
sînge/componente sanguine şi a sîngelui/componentelor sanguine la prezenţa
marcherilor infecţiilor hemotransmisibile, imunohematologie, biochimie şi
clinic generală, examinarea imunohematologică (determinare antigene
eritrocitare, anticorpi antieritrocitari, fenotipare sînge donat), compatibilizarea
sîngelui pacienţilor recipienţi de componente sanguine, în cazurile complicate
constatate în instituţiile medico-sanitare din zona de deservire, apreciere titru
anticorpi imuni şi izoimuni, controlul calităţii componentelor sanguine,
conform programului aprobat, în corespundere cu algoritmii, standardele,
ghidurile şi protocoalele Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei specializate de laborator la diferite etape de organizare a
asistenţei hemotransfuzionale;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea laboratorului cu dispozitive
medicale şi alte consumabile utilizate, în vederea asigurării biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor de laborator specializate;
- implementarea, asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de
calitate;
- activitatea în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii laboratorului şi aprobate de administraţie;
- participarea la auditul intern, extern şi acreditarea instituţiilor ce participă la
producerea produselor sanguine;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a directorului şi vicedirectorilor.
- responsabilităţi pentru activităţile laboratorului prin asigurarea acestora;
- monitorizarea de completare a documentaţiei medicale de profil, în
corespundere cu cerinţele reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în
baza analizei indicatorilor statistici şi de calitate;
- implementare, asigurare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- asigurarea calităţii examenului de laborator a donatorilor de
sînge/componente sanguine şi a sîngelui/componentelor sanguine la prezenţa
marcherilor infecţiilor hemotransmisibile, imunohematologie, biochimie şi
clinic generală, examinarea imunohematologică (determinare antigene
eritrocitare, anticorpi antieritrocitari, fenotipare sînge donat), compatibilizarea
sîngelui pacienţilor recipienţi de componente sanguine, în cazurile complicate
constatate în instituţiile medico-sanitare din zona de deservire, apreciere titru
anticorpi imuni şi izoimuni, controlul calităţii componentelor sanguine,
conform programului aprobata.

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea profesională

-

director;
vicedirector (medical, calitate, şef secţie/serviciu adminsitartiv şi
gospodărie);
- asistent medical principal;
- felcer laborant/laborant în medicină superior
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii medico
sanitare;
- secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine;
- laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine;
- specializare medicină de laborator.

Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

-

categoria de calificare
salarizare conform scara de tarificare
îndeplineşte indicaţiile vicedirectorului şi directorului;
participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de asociaţiile
specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea de bază
realizată;
perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.
[

A nexa Ia Fişa inform aţională
privind con d iţiile de p articipare pentru postul de m edic

FIŞA DE POST
Denumirea postului
Secţie
Principalele activităţi

Responsabilité

- medic
- recoltare sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine
- realizarea eficientă a activităţii de medic în secţie, în corespundere cu
cerinţele actelor normative în vigoare;
- participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri,
protocoale, algoritmi standarde, manuale, etc., de examinare medicală a
donatorilor de sînge/componentele sanguine, recoltare sînge şi componnete
snaguine, validarea sîngelui şi componentelor sanguine şi tehnologiilor de
realizare a acestora;
- participarea la activităţi de promovare şi recrutare donatori prin
utilizarea diverselor metode (comunicare în surse mass media, email,
telefonie, SMS, informare în grupuri ţintă, lecţii, seminare, atelere de
lucru, individuale, etc.);
- organizarea şi asigurarea procesului de examinare medicală a donatorilor
de sînge/componentele sanguine inclusiv colecta mobilă, recoltare sînge şi
componnete sanguine, validarea sîngelui şi componentelor sanguine, şi
tehnologiilor
de
realizare
a
acestora,
procedura
de
imunizare/izoimunizare/reimunizare/reizoimunizare în corespundere cu
algoritmii, standardele, ghidurile şi protocoalele Ministerului Sănătăţii şi a
instituţiei;
- organizarea şi asigurarea procedurii de eliberare a buletinului
examenului de laborator donatorilor de sînge/componente sanguine în
corespundere cu algoritmele de testare şi actele normative în vigoare;
- organizarea, monitorizarea şi asigurarea procesului de evidenţă a
îndeplinirii documentaţiei ce ţine de îndepkinirea formularelor ce ţin de
activitatea managementului calităţii la etapa de activitate;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea procesului de examinare
medicală, recoltare, procesare sînge cu dispozitive medicale şi alte
consumabile
utilizate,
în
vederea
asigurării
biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor medicale specializate de calitate;
- implementarea, asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de
calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc.,
prevăzute de specificul activităţii seţiei şi aprobate de administraţie;
- participarea la auditul intern, extern şi acreditarea instituţiilor ce
participă la producerea produselor sanguine;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a vicedirectorilor şi directorului.
- responsabilităţi pentru asigurarea activităţilor de medic;
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu
cerinţele reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei
indicatorilor statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea examenului de laborator la prezenţa marcherilor infecţiilor
hemotransmisibile, imunohematologie, biochimie şi clinic generală,

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea profesională

examinarea imunohematologică (determinare antigene eritrocitare,
anticorpi antieritrocitari);
- acordarea consultaţiilor specialiştilor din alte subdiviziuni a instituţiei şi
instituţiile medico-sanitare în domeniul transfuziologiei de producere şi
clinică;
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor
cetăţenilor, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de profil.
director;
vicedirector (medical, calitate, şef secţie/serviciu adminsitrativ şi
gospodărie)
secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine nr. 1;
secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii
medico sanitare nr.1,2 şi 3;
secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr.2 şi 3;
laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr. 1,2 şi
3;
secţia producere preparate sanguine;
laborator controlul calităţii produse sanguine şi soluţii perfuzabile;
laborator de referinţă în imunohematologie;
clienţi (instituţii medico sanitare şi populaţie) pe subiectele ce ţin de
asistenţa metodică şi acordarea serviciilor medicale specializate, conform
domeniului de competenţă.
specializare medicină transfuzională.

Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

-

categoria de calificare
salarizare conform scara de tarificare
îndeplineşte indicaţiile vicedirectorului şi directorului;
participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de
asociaţiile specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la
activitatea de bază realizată;
perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

A nexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de participare pentru postul de felcer laborant/laborant in m edicina

Denumirea
postului
Secţia
Principalele
activităţi

Responsabilité

FIŞA DE POST
- Felcer laborant/laborant în medicină

- laborator de referinţă în imunohematologie
- organizarea şi planificarea eficientă a activităţii de Felcer laborant/laborant în
medicină superior laborator, în corespundere cu cerinţele actelor normative în
vigoare;
- participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri, protocoale,
algoriitmi standarde, manuale, etc., de examinare de laborator în
imunohematologie şi tehnologiilor de realizare a acestora;
- organizarea şi participarea în procesul de fenotipare a sîngelui donat,
examinarea imunohematologică (determinare antigene eritrocitare, anticorpi
antieritrocitari) şi compatibilizarea sîngelui pacienţilor recipienţi de
componente sanguine, în cazurile complicate constatate în instituţiile medicosanitare din zona de deservire, în corespundere cu algoritmii aprobaţi de
Ministerul Sănătăţii şi a instituţiei;
- organizarea şi participarea în procesul de examinare a donatorului de sînge
imun şi izoimun, cît şi a sîngelui donat de aceştea, în corespundere cu algoritmii
aprobaţi de Ministerul Sănătăţii şi a instituţiei;
- selectarea materiei prime (sînge, plasmă) pentru producerea preparatelor
diagnostice din sînge, în corespundere cu regulamentele tehnologice de
producere aprobate;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei specializate de laborator la diferite etape de organizare a
asistenţei hemotransfuzionale;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea laboratorului de referinţă cu
dispozitive medicale şi alte consumabile utilizate, în vederea asigurării
securităţii hemotransfuzionale şi acordării serviciilor de laborator specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie;
- respectarea regimului în laborator şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute de
specificul activităţii laboratorului şi aprobate de administraţie;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a Felcer laborant/laborant în medicină
superior, şefului de laborator, vicedirectorilor şi directorului.
- responsabilităţi pentru activităţile laboratorului prin organizarea şi
asigurarea de:
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu cerinţele
reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei indicatorilor
statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea examenului de laborator în procesul de fenotipare a sîngelui donat,
examinarea imunohematologică (determinare antigene eritrocitare, anticorpi
antieritrocitari);
- calitatea procesului de compatibilizare a sîngelui pacienţilor recipienţi de
componente sanguine;
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor persoanelor
fizice şi juridice, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de profil.

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea
profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

- felcer laborant/laborant în medicină superior;
- asistent medical principal;
- şef laborator;
- vicedirector;
- director
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii medico
sanitare n r.l, nr.2, nr.3;
- secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare sînge/componente
sanguine şi producere componente sanguine nr. 2 şi nr.3;
- laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine n r.l, nr.2 şi nr.3;
- laboratorul control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile;
- secţia producere preparate sanguine;
- secţia monitorizare, audit şi integrare servicii de asistenţă hemotransfuzională;
- numai în subdiviziunile instituţiei, cu acordul şefului de laborator, conform
domeniului de competenţă.
- specializare transfuziologie, medicină de laborator.
- categoria de calificare
- salarizare conform scară de tarificare
- îndeplineşte indicaţiile şefului de laborator, asistentului medical principal,
vicedirectorului şi directorului;
- participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de asociaţiile
specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea de bază
realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

A nexa la Fişa inform aţională
rivind con d iţiile de participare pentru postul de felcer laborant/laborant in m edicina

FIŞA DE POST
Denumirea postului
Laborator
Principalele
activităţi

- felcer laborant/laborant în medicină
- control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile
- organizarea şi planificarea eficientă a activităţii de felcer
laborant/laborant în medicină superior de laborator, în corespundere cu
cerinţele actelor normative în vigoare;
- participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri,
protocoale, algoriitmi standarde, manuale, etc., de examinare de
laborator control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile şi
tehnologiilor de realizare a acestora;
- organizarea procesului examinare de laborator control calitate produse
sanguine şi soluţii perfuzabile (imunohematologie, biochimie şi clinic
generală, fizică, biologică, bacteriologică, etc.,) în corespundere cu
algoritmii, standardele, ghidurile şi protocoalele Ministerului Sănătăţii
şi a instituţiei;
- monitorizarea procesului tehnologic de producere a preparatelor
diagnostice şi biomedicale din sînge;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii
în acordarea asistenţei specializate de laborator la diferite etape de
organizare a asistenţei hemotransfuzionale;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea laboratorului cu dispozitive
medicale şi alte consumabile utilizate, în vederea asigurării biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor de laborator specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de
administraţie, inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul
subdiviziunii, serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de
sărbătoare, conform graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi
vicedirector;
- respectarea regimului în laborator şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc.,
prevăzute de specificul activităţii laboratorului şi aprobate de
administraţie;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a vicedirectorilor şi directorului.

Responsabilitate

- responsabilităţi pentru activităţile laboratorului prin organizarea şi
asigurarea de:
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu
cerinţele reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei
indicatorilor statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea examenului de laborator în control calitate produse sanguine
şi soluţii perfuzabile (imunohematologie, biochimie şi clinic generală,
fizică, biologică, bacteriologică, etc.,);
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor

persoanelor fizice şi juridice, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de
profil.

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea

- director;
- vicedirector calitate
- medic şef laborator;
- asistent medical principal;
- medic de laborator/farmacist;
- felcer laborant/laborant în medicină superior.
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii
medico sanitare n r.l, nr.2, nr.3;
- secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr. 2 şi
nr.3;
- laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr.l, nr.2
şi nr.3;
- secţia producere preparate sanguine;
- laboratorul de referinţă în imunohematologie;
- secţia monitorizare, audit şi integrare servicii de asistenţă
hemotransfuzională;
- numai în subdiviziunile instituţiei, cu acordul şefului de laborator,
conform domeniului de competenţă.
- specializare medicină de laborator.

profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

- categoria de calificare
- salarizare conform scara de tarifîcare
- îndeplineşte indicaţiile felcerului laborant/laborant în medicină
superior, medicului şef de laborator, vicedirectorului şi directorului;
- participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de
asociaţiile specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la
activitatea de bază realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

Anexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de p articipare pentru postul de asistent m edical

FIŞA DE POST

Denum irea postului
Secţia
Principalele activităţi

Responsabilité

- asistent medical
- tratamente aferente şi asigurare instituţii medico-sanitare cu produse
sanguine
- asigurarea eficientă a activităţii de asistent medical, în corespundere cu
cerinţele actelor normative în vigoare;
- asigurarea activităţii în realizarea tratamentului aferent prin utilizarea
diverselor metode (comunicare în surse mass media, lecţii, seminare, atelere
de lucru, individuale, etc.);
- asigurarea activităţii activităţii în tratamentul aferent şi asigurare stocare,
păstrare, transportare, eliberare, recepţionare produse sanguine, asistenţă
hemotransfuzională în corespundere cu algoritmii, standardele, ghidurile şi
protocoalele Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei;
- asigurarea activităţii în recoltarea de sînge/componente sanguine autologe,
producere componente sanguine, validare sînge/componnete sanguine
autologe în corespundere cu algoritmii, standardele, ghidurile şi protocoalele
Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei, procedurile standard de operare aprobate
în acest scop;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei specializate în domeniu la diferite etape de organizare a
asistenţei hemotransfuzionale;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea secţiei cu dispozitive medicale şi
alte
consumabile
utilizate,
în
vederea
asigurării
biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor medicale specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi organizarea activităţii în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat de vicedirector, director;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii secţiei şi aprobate de administraţie;
- participarea la auditul intern, extern şi acreditarea instituţiilor ce participă la
producerea produselor sanguine;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a vicedirectorilor şi directorului.
- responsabilităţi pentru activităţile de asistent medical superior în secţie;
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu cerinţele
reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei indicatorilor
statistici şi de calitate;
- implementare, asigurare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- asigurarea calităţii procedurii de promovare şi recrutare a populaţiei la
autodonarea de sînge/componente sanguine de către activităţii personalului
medical cu studii medii de specialitate;
- asigurarea calităţii tratamentului aferent, procesului de autodonare de
sînge/componente sanguine realizat de personalul medical cu studii medii de
specialitate;
- asigurarea calităţii de evidenţa a autodonatorilor, autodonărilor, sîngelui
recoltat/componnetelor sanguine;
- asigurarea calităţii de evidenţa a produselor sanguine stocate, eliberate,

recepţionate, eliberate, conform partenenţei de grup sanguin, tip, termend e
valibilitate, etc;
Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

director;
vicedirector (medical, calitate, şef secţie/serviciu adminsitrativ şi
gospodărie);
şef secţie;
asistent medical principal;
asistent medical superior.
secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine nr. 1
secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii
medico sanitare n r.l, 2 şi 3;
secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr.2 şi 3;
laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr.l, 2 şi 3;
specializare medicină transfuzională.
categoria de calificare
salarizare conform scara de tarificare
îndeplineşte indicaţiile vicedirectorului şi directorului;
participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de
asociaţiile specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea
de bază realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

A nexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de participare pentru postul de asistent m edical

FIŞA DE POST
Denumirea postului
Secţia
Principalele activităţi

Responsabilité

- asistent medical
- recoltare sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine
- asigurarea eficientă a activităţii de asistent medical, în corespundere cu
cerinţele actelor normative în vigoare;
- asigurarea activităţii de promovare şi recrutare donatori prin utilizarea
diverselor metode (comunicare în surse mass media, email, telefonie, SMS,
informare în grupuri ţintă, lecţii, seminare, atelere de lucru, individuale, etc.);
- asigurarea activităţii de examinare medicală a donatorilor de sînge şi
stabilire a criteriilor de eligibilitate pentru donarea de sînge/componente
sanguine în corespundere cu algoritmii, standardele, ghidurile şi protocoalele
Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei, procedurile standard de operare;
- asigurarea activităţii de recoltare sînge/componente sanguine, inclusiv şi în
condiţii de colectă mobilă, producere componente sanguine, validare
sînge/componente sanguine în corespundere cu algoritmii, standardele,
ghidurile şi protocoalele Ministerului Sănătăţii şi a instituţiei, procedurile
standard de operare aprobate în acest scop;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea secţiei cu dispozitive medicale şi
alte
consumabile
utilizate,
în
vederea
asigurării
biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării serviciilor medicale specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- organizarea activităţii în limitele programului lunar de lucru aprobat de
administraţie, inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul
subdiviziunii, serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare,
conform graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii secţiei şi aprobate de administraţie;
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a directorului, vicedirectorilor şi
şefului de secţie.
- responsabilităţi pentru activităţile de asistent medical în secţie;
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu cerinţele
reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei indicatorilor
statistici şi de calitate;
- implementare, asigurare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea procedurii de promovare şi recrutare a populaţiei la donarea de
sînge/componente sanguine realizată de personalul medical cu studii medii;
- calitatea exam enului m edical a donatorilor de sînge/componente sanguine şi
Stabilirea criteriilor de eligib ilitate către donarea de sînge/componente
sanguine realizată de personalul medical cu studii medii;
- evidenţa şi controlul asupra consumului de materiale consumabile în
activitatea de examinare medicală donatori, recoltare sînge/componente
sanguine şi producere componente sanguine;
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor
persoanelor fizice şi juridice, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de profil.

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

director;
vicedirector (medical, calitate, şef secţie/serviciu adminsitrativ şi
gospodărie);
şef secţie;
asistent medical principal;
asistent medical superior.
secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine n r.l;
secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii
medico sanitare n r.l,2 şi 3;
secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr.2 şi 3;
laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr. 1,2 şi 3;
secţia producere preparate sanguine;
laborator controlul calităţii produse sanguine şi soluţii perfuzabile;
laborator de referinţă în imunohematologie;
clienţi (instituţii medico sanitare şi populaţie) pe subiectele ce ţin de
asistenţa metodică şi acordarea serviciilor medicale specializate, conform
domeniului de competcnţă.
specializare asistent medical.
categoria de calificare
salarizare conform scara de tarificare
îndeplineşte indicaţiile vicedirectorului şi directorului;
participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de
asociaţiile specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea
de bază realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

Anexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de p articipare pentru postul de asistent m edical

FIŞA DE POST

D enum irea postului
Secţia
Principalele
activităţi

R esponsabilitate

- asistent medical
- producere preparate sanguine
- organizarea şi planificarea eficientă a activităţii de de asistent medical
producere, în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare;
- participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri,
protocoale, algoriitmi standarde, manuale, etc., privind realizarea
tehnologiilor de producere a preparatelor diagnostice şi biomedicale din
sînge;
- organizarea şi participarea în procesul tehnologic de producere a
preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge (recepţionarea şi validarea
materiei prime pentru producerea preparatelor diagnostice şi biomedicale din
sînge, producerea, validarea seriilor şi eliberarea acestora spre utilizare
clinică), în corespundere cu regulamente de producere, algoritmi, standarde,
ghiduri şi protocoale ale Ministerului Sănătăţii şi instituţiei;
- monitorizarea procesului tehnologic de producere a preparatelor
diagnostice şi biomedicale din sînge, evidenţa şi gestionarea stocurilor;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei tehnologice de producere a preparatelor diagnostice şi
biomedicale din sînge;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea secţiei cu dispozitive medicale şi
alte
consumabile
utilizate,
în
vederea
asigurării
biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării asistenţei hemotransfuzionale specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat dc conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii laboratorului şi aprobate de administraţie;
- îndeplineşte indicaţiile asistentului medical superior, şefului de secţie,
vicedirectorilor şi directorului.
- responsabilităţi pentru activităţile secţiei prin organizarea şi asigurarea
de:
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu
cerinţele reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei
indicatorilor statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea procesului tehnologic de producere a preparatelor diagnostice şi
biomedicale din sînge. cit şi soluţii perfuzabile;
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor
persoanelor fizice şi ]uridice, cc ţin de acordarea serviciilor medicale de
profil.

Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea
profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

- director;
- vicedirector calitate:
- şef secţie;
- asistent medical principal;
- asistent medical superior.
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii medico
sanitare n r.l, nr.2, nr.3;
- secţia
propagare
şi
examinare
medicală
donatori,
recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr. 2 şi nr.3;
-laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr.l, nr.2 şi
nr.3;
- laboratorul de referinţă în imunohematologie;
- secţia monitorizare,
audit şi integrare
servicii de asistenţă
hemotransfuzională;
- laborator control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile;
- numai în subdiviziunile instituţiei, cu acordul şefului de secţie, conform
domeniului de competenţă.
- specializare în transluziologie.
- categoria de calificare
- salarizare conform scara de tarificare
- îndeplineşte indicaţiile şefului de secţie, vicedirectorilor şi directorului.
- participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de asociaţiile
specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea de bază
realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

Anexa la Fişa inform aţională
rivind condiţiile de p articipare pentru postul de asistent m edical

FIŞA DE POST

(Nume. prenume)
Denum irea postului
Secţia
Principalele
activităţi

Responsabilitate

- medic transfuziolog
- producere preparate sanguine
- organizarea şi planificarea eficientă a activităţii de medic în producere, în
corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare;
- elaborarea proiectelor şi implementarea de ghiduri, protocoale, algoriitmi
standarde, manuale, etc., privind realizarea tehnologiilor de producere a
preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge;
- organizarea şi participarea în procesul tehnologic de producere a
preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge (recepţionarea şi validarea
materiei prime pentru producerea preparatelor diagnostice şi biomedicale din
sînge, producerea, validarea seriilor şi eliberarea acestora spre utilizare
clinică), în corespundere cu regulamente de producere, algoritmi, standarde,
ghiduri şi protocoalc ale Ministerului Sănătăţii şi instituţiei;
- monitorizarea procesului tehnologic de producere a preparatelor
diagnostice şi biomedicale din sînge;
- prezentarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în
acordarea asistenţei tehnologice de producere a preparatelor diagnostice şi
biomedicale din sînge;
- înaintarea propunerilor privind asigurarea secţiei cu dispozitive medicale şi
alte
consumabile
utilizate,
în
vederea
asigurării
biosecurităţii
hemotransfuzionale şi acordării asistenţei hemotransfuzionale specializate;
- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de calitate;
- activitate în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie,
inclusiv şi pentru activitatea în formula de rotaţie în cadrul subdiviziunii,
serviciu la domiciliu pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform
graficului aprobat de conducătorul subdiviziunii şi vicedirector;
- respectarea regimului în secţie şi în instituţie;
- respectarea regimului de securitate personală şi profilaxie a infecţiilor
nozocomiale;
- executarea documentelor de proces, procedurilor standard de operare,
algoritmelor, standardelor, graficilor, programelor, planurilor, etc., prevăzute
de specificul activităţii laboratorului şi aprobate de administraţie;
- participarea la auditul intern, extern şi acreditarea instituţiilor ce participă
la producerea produselor sanguine;
- îndeplineşte indicaţiile şefului de secţie, vicedirectorilor şi directorului.
- responsabilităţi pentru activităţile secţiei prin organizarea şi asigurarea
de:
- completare a documentaţiei medicale de profil, în corespundere cu
cerinţele reglementate, elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei
indicatorilor statistici şi de calitate;
- implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de calitate;
- calitatea procesului tehnologie de producere a preparatelor diagnostice şi
biomedicale din sînge. eît şi soluţii perfuzabile;
- acordarea consultaţiilor specialiştilor din alte subdiviziuni a instituţiei şi
instituţiile medico-sanitare în domeniul producerii preparatelor diagnostice şi
biomedicale din sînge, inclusiv a proceselor şi produsului final.
- participare în examinarea şi analizarea sugestiilor şi reclamaţiilor

persoanelor fizice şi juridice, ce ţin de acordarea serviciilor medicale de
profil.
Autoritate

Sfera de relaţii

Calificarea
profesională
Gradaţii /salariu
Alte obligaţii

Şef Serviciu
resurse umane
semnătura

- director;
- vicedirector calitate;
- şef secţie.
- secţia propagare şi examinare medicală donatori;
- secţia recoltare şi procesare sînge/componente sanguine
- secţia tratamente aferente şi asigurare produse sanguine instituţii medico
sanitare nr.l, nr.2, nr.3;
- secţia
propagare
şi
examinare
medicală
donatori,
recoltare
sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr. 2 şi nr.3;
-laborator examinare donatori şi sînge/componente sanguine nr.l, nr.2 şi
nr.3;
- laboratorul de referinţă în imunohematologie;
- secţia monitorizare,
audit şi integrare
servicii de asistenţă
hemotransfuzională;
- laborator control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile;
- numai în subdiviziunile instituţiei, cu acordul şefului de secţie, conform
domeniului de competenţă.
- specializare medicină transfuzională.
- categoria de calificare
- salarizare conform scara de tariflcare
- îndeplineşte indicaţiile suplimentare a şefului de secţie, vicedirectorului şi
directorului;
- participă la conferinţele medicale convocate în instituţie şi de asociaţiile
specialiştilor din alte ramuri a medicinii, cu tangenţe la activitatea de bază
realizată;
- perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în sfera de activitate.

Persoana angajată
semnătura

Data semnării

