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FISA POSTULUI 
Unitatea: Serviciul Judetean de Medicina Legala Braila 
Numele �i prenumele angajatului: 
Denumirea postului: REGIS IRA TOR MEDICAL DEBUTANT
Gradul profesional al ocupantului postului: REGISTRA TOR MEDICAL DEBUTANT 
TIMP DE LUCRU: 6 ore/ zi - 5 zile/saptamana

I.DESCRIEREA POSTULUI
A. CRITERII DE EVALUARE
1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului
1.1 Pregatirea de baza - studii medii I studii superioare 
1.2 pregatire de specialitate: - studii medii I studii superioare 
1.2.1 Calificare medicala sau de alta specialitate necesara postului: - nu este cazul 

APROB, 
MANAGER, 

1.2.2 perfectionari periodice necesare pentru mentinerea competentei cerute pe post: in conformitate cu 

prevederile legale. 
2. Experienta necesara in vederea executarii operatiunilor specific postului: stagiu de formare in cadrul

Serviciului Medicina Legala.

3. Dificultatea operatiunilor specifice postului:
3.1 Complexitatea postului in sensul diversitatii operatiunilor de efectuat: medie. 
3.2 Gradul de autonomie in actiune- minim / mediu . 
3.3 Efortul fizic si intelectual caracteristic efectuarii operatiunilor specifice postului - efort fizic 

minimdar postura de lucru poate genera disconfort fizic si efort intelectual maximal. 
3.4 Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitatea de a descifra diferite insusiri; simt estetic; viteza 
de lucru. 
3.5 Tehnologii special care trebuie cunoscute: prelucrare date PC, prelucrare statistica. 
4. Responsabilitatea implicata de post:

4.1 Responsabilitate de executie individuala a dispozitiilor sefului de serviciu. 

4.2 Responsabilitatea pregatirii luarii unor decizii: responsabilitatea individuala, prevazuta de lege si de 
deontologia medicala. 
4.3 Pastrarea confidentialitatii: responsabilitate si cofidentialitate privind continutul actelor medico
legale si salarizarea. 

4.4 Pastreaza secretul de serviciu. 

5. Sfera de relatii:
a. ierarhice - de subordonare fata de medicul legist sef al serviciului, medicii legisti, asistenti,

perosnalul medical cu studii superioare. 

b. de colaborare: - cu omologul sau si restul personalului din serviciu.
d. de reprezentarea: - la dispozitia medicului legist sef al Serviciului de Medicina Legala Braila.
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