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F I Ş A  D E  P O S T 

 
Autoritate publică: IMSP AMT Botanica 
Denumirea funcţiei: Medic ORL 
Adresa instituţiei: 2038, bd. Dacia 5/2b 
 

Fişa postului este elaborată în conformitate cu prevederile Codului Muncii al republicii Moldova 
nr.154-XV din 28.03.2003 (Monitorul oficial al RM nr.159-162 din 29.07.2003). Statutul Instituţiei cu 
modificările şi completările înscrise în registrul de stat, prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 
28 martie 1995, Contract colectiv de muncă ale instituţiei în vigoare. 
  

     I. Scopul general al funcției: 
Asigurarea asistenţei medicale în otorinologie. 
 

II. Obligaţiunile medicului ORL: 
corespunde unui nivel profesional calificat şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele în domeniu; 
depistează la timp pacienţii ce suferă de maladii ORL; 
desfăşoară activitatea conform recomandaţiilor Protocoalelor Naţionale şi instituţionale; 
contribuie la implementarea metodelor diagnostice, terapeutice şi profilactice contemporane în 

acordarea asistenţei medicale pacienţilor, asigurînd calitatea asistenţei medicale de profil, siguranţa 
pacienţilor şi serviciilor ORL oferite;   

planifică corect timpul de muncă, ţinînd cont de specificul specialităţii în vederea asigurării accesului 
populaţiei la serviciile ORL programate; 

 deservește pacienţii programaţi în baza biletului de trimitere al medicului de familie, respectînd la 
maximum timpul programării; 

asigureă acordarea la timp a asitenţei medicale urgente, iar în cazurile urgenţelor medicale, care pun în 
pericol viaţa pacientului, asistenţa medicală să acorde în regim continuu, pînă la stabilizarea stării sănătăţii 
şi/sau transmiterea pentru tratament în altă instituţie medicală.  

asigură spitalizarea pacienţilor în stări acute în timpul oportun;  
organizează evidenţa şi supravegherea pacienţilor cu maladii, care permit prezentarea programată 

directă la medicul specialist de profil; 
trimită pacienţii la necesitate la consultaţie medicală de alt profil, investigaţii, inclusiv de înaltă 

performanţă şi internare programată în instituţiile republicane prin intermediul CMC; 
desfăşoară conlucrarea eficientă între staţionarul de profil, serviciul specializat de ambulator şi medicii 

de familie; 
asigură consultaţia medicală conform cerinţelor Programului Unic: anamneza, examenul clinic 

general, examenul fizic local al organelor ORL, narinoscopia, rinoscopia anterioară, orofaringoscopia, 
otoscopia, rinoscopia posterioară, hipofaringoscopia şi laringoscopia. 

asigură întreg volumul de servicii şi manopere medicale, prevăzute de Programul Unic, conform 
diagnosticului stabilit şi anume a   manoperilor diagnostice: otoscopia optică, explorarea funcţiei respiratorii 
a nasului, investigaţia funcţiei olfactive, bilanţul fonator, explorarea funcţiei tubei auditive, examenul 
funcţiei auditive, prelevarea culturilor pentru examenul bacteriologic, biopsia organelor ORL. 

acordă calitativ tratamentul ORL cu efectuarea procedurilor prevăzute în condiţii de ambulatoriu: 
lavaje, inclusiv terapeutic (nazal, auricular, amigdalian), badijonajul mucoasei organelor ORL, extragerea 
corpilor străini nazali, auriculari, faringieni, tamponamentul anterior şi posterior, puncţia şi drenarea 



sinisului maxilar, terapeutica traumatizmelor organelor ORL, deschiderea hematoamelor şi colecţiilor 
purulente ale organelor ORL. 

stabilește conduita terapeutică şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, inclusiv 
recomandarea medicamentelor compensate pentru prescrierea de către medicul de familie, precum şi 
familiarizarea pacientului cu măsurile terapeutice şi profilactice; 

efectuează recomandaţii pentru tratament ORL, reabilitare medico-socială şi supraveghere de profil în 
dinamică de către medicul de familie; 

consultă persoanele trimise de medicul de familie, după controalele profilactice pentru depistarea 
precoce a patologiilor ORL; 

contribuie la promovarea sănătăţii şi profilaxiei patologiei ORL; 
în activitatea sa să respecte principiile eticii, şi deontologiei, asigură o comunicare eficientă; 
apreciază incapacitatea temporară de muncă a pacienţilor ORL, supravegheată de medicul de familie 

cu îndreptarea lor CTDDCM  Botanica;  
corect şi la timp să ducă evidenţa documentelor ce ţin de activitatea sa; 
permanent să-şi ridice nivelul profesional prin reciclări, congrese, societate, participarea la seminare 

tematice, conferinţe, prelegeri; 
asigură păstrarea întegrităţii bunurilor existente în dotarea locului de muncă;  
respectă prevederile actelor normative naţionale şi a celor la nivel de Asociaţie: Regulamentul intern, 

Contractul Colectiv de muncă; 
asigură protecţia datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor ce țin de secretul 

medical, inclusiv după încetarea activității. 
 

III. Sarcinile principale ale medicului ORL 
5. Sarcinile principale ale medicului ORL sunt:  
poartă responsabilitatea personală pentru calitatea serviciilor de profil prestate, conform 

profesiogramei; 
asigurarea asistenţei medicale consultative profilactice şi curative pacienţilor conform standardelor 

medicale şi prevederile Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la trimiterea 
medicului de familie; 

participă la elaborarea programului explorativ şi terapeutic, regimului general şi alimentar, măsurilor 
de îngrijire şi recuperarea pacienţilor cu maladii grave, dificultăţi de diagnostic şi tratament; 

efectuarea evaluării corectitudinii suprevegherii persoanei nedeplasabile cu patologie de profil în 
teritoriul subordonat CMF; 

consultarea şi supravegherea, pacienţilor cu afecţiuni cronice, aflaţi în evidenţa medicului de familie,  
în conformitate cu Lista aprobată de Ministerul Sănătăţii; 

promovarea şi implementarea Programelor Naţionale şi ramurale în domeniul ocrotirii sănătăţii 
pacientului; 
                                      IV. Responsabilitățile 

 Pentru respectarea normelor etice şi deontologice. 
 Pentru calitatea şi nivelul prestării serviciilor medicale reeşind din drepturile şi obligaţiunile sale. 
 Declară pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă 

precedente nu a încălcat prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind 
evaluarea integrității instituționale, cu excepția cazurilor când persoana se angajează prima dată. 

 
 V.Nivel ierarhic: 

Pe funcţiile de bază nemijlocit managerului; în lipsa lui – vicedirectorul, directorul AMT. 
 
VI. Calificări necesare pentru ocuparea postului 

Medicul ORL este numit şi eliberat din funcţie de către directorul IMSP AMT Botanica, conform 
legislaţiei în vigoare şi se află în subordinea nemijlocită a managerului. 

 În funcţie de medic ORL este numit un medic cu studii medicale superioare, studii speciale în 
domeniul otolaringologiei şi permisiunea de activitate  medicală. 



 
IV. Drepturile medicului ORL 

6. Medicul ORL are dreptul: 
De a evalua permanent activitatea sa; 
De a înainta propuneri în privinţa îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
De a participa la discuţii ce abordează probleme ale activităţii de bază a centrului Medicilor de 

Familie, serviciului ORL; 
De a acorda asistenţă consultativ-metodică medicului de familie, de a modifica argumentat programele 

explorative, terapeutice şi de recuperare a pacienţilor cu probleme de sănătate; 
La un salariu decent, la oferirea condiţiilor de muncă satisfăcătoare, la instruire continuă şi acces la 

literatura de profil; 
De a organiza consilii medicale a cazurilor dificile în diagnostic şi tratament, inclusiv, la necesitate, cu 

specialiştii din instituţiile de nivel terțiar. 
 

Prezentul document se constituie în anexă la contractul individual de muncă, în dosarul său personal, 
unexemplar pentru conducătorul subdiviziunii și un exemplar pentru salariat. 

 
Sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus 
 
Semnătura ______________                          Data _________________ 


