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       Autoritate publică: IMSP AMT Botanica 

        Subdiviziunea: IMSP AMT Botanica  

        Adresa instituţiei: str. Dacia 5 a 

        Nume/prenume:  

        Denumirea funcţiei: medic imagist ecografie 

 

Obligaţiunile de funcţie sunt elaborate 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), cu modificările ulterioare, Statutul Instituţiei cu modificările şi completările înscrise în 

registrul de stat, prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 28 martie 1995, Contractul 

colectiv de muncă al instituţiei în vigoare, Codului deontologic al lucrătorului medical și 

farmacistului aprobat prin HG nr.192 din 23 martie 2017, Ordinului MS RM nr.574 din 30.06.2017 

„Cu privire la actualizarea  standardelor medicale de diagnostic și tratament”Ordinului MSMPS 

nr.62 din 22 ianuarie 2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de îmbunătățire a calității și 

siguranței serviciilor medicale”, Ordinului MSMPS nr.425 din 20.03.2018  Cu privire la aprobarea 

Ghidului cu privire la aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacientului. 

                                                                  Principii generale: 

În funcţie de medic imagist ecografie este numit un medic cu studii medicale superioare, studii 

speciale în domeniul imagisticii ecografie şi permisiunea de activitate  medicală. 

 Medicul imagist ecografie este angajat şi eliberat din funcţie de către directorul IMSP AMT 

Botanica, conform legislaţiei în vigoare. 

 Program de lucru  săptămânal  conform orarului aprobat. 

                                                              Nivel ierarhic: 

 Subordonat nemijlocit al managerului CMF;  

                                                                   Relaţii organizatorice:  

  funcţionale:  contribuie la calitatea actului medical; poate fi substituit de un medic de aceeaşi 

specialitate; 

 de cooperare și comunicare: cu colaboratorii CMF,CCD relaţiile se bazează pe corectitudine, 

colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională; 

                                                                   Scopul general al funcției: 

 Asigurarea asistenţei medicale specializate diagnostice de ambulatoriu în imagistică 

ecografie; 

                                                                  Atribuţii şi sarcini: 

  se prezintă la locul de muncă la orele stabilite pentru începerea activităţii;  

  are o ţinută îngrijită, comportament şi limbaj civilizat faţă de  colegi şi pacienţi; 

  manifestă solicitudine şi amabilitate faţă de  pacienţi;  

   respectă intimitatea pacienţilor; 

 corespunde unui nivel profesional calificat cu perfecţionarea permanentă a  cunoştinţelor în 

domeniu; 

 desfăşoară activitatea conform recomandărilor standardelor medicale de diagnostic și 

tratament actualizate în anul 2017; 



 contribuie la implementarea metodelor diagnostice contemporane în acordarea asistenţei 

medicale pacienţilor; planifică corect timpul de muncă, ţinând cont de specificul specialităţii 

în vederea asigurării accesului pacienţilor la serviciile programate; 

 deservește pacienţii programaţi în baza biletului de trimitere de la  medicul de familie sau alt 

specialist de profil, respectând la maximum timpul programării; 

 asigură acordarea la timp şi conform profesiogramei a asistenţei medicale diagnostice 

urgente; 

 asigură informarea în timp oportun, conform Procedurii operaționale interne, a șefului 

secției medicină de familie privind cazurile pacienţilor cu stări acute, grave, depistate în 

cadrul investigației în scopul minimalizării riscului de complicații sau deces a 

pacienților;  

 trimite pacienţii la necesitate la consultaţie medicală de alt profil, investigaţii, inclusiv de 

înaltă performanţă; 

 desfăşoară conlucrarea eficientă cu medicii de familie, serviciul specializat de ambulator, 

asistența medicală de urgență şi  staţionarul de profil; 

 asigură întreg volumul de servicii şi manopere medicale la compartimentul imagistică 

ecografie, prevăzute de Programul Unic,; 

 acordă calitativ  efectuarea ecografiei pe sisteme prevăzute în condiţii de ambulatoriu; 

 efectuează recomandări pentru supraveghere de profil în dinamică de către medicul de 

familie; 

 contribuie la promovarea sănătăţii şi profilaxia patologiei depistate prin ecografie; 

 duce corect şi la timp evidenţa documentelor ce ţin de activitatea sa; 

 perfecţionează nivelul profesional prin educaţie medicală continuă, prezenţa la şedinţele 

asociaţiei profesionale, congrese, 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 AMT (Regulamentul 

intern, Contractul Colectiv de muncă, etc.); 

  asigură păstrarea secretului informaţional al pacientelor, cu excepţia cazurilor, prevăzute de 

legislaţia în vigoare, privind accesul la informaţie; 

  asigură respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii cu informarea conducătorului 

în caz de accidente la locul de muncă. 

                                                            Responsabilităţi: 

 poartă responsabilitatea personală pentru calitatea serviciilor de profil prestate, conform 

profesiogramei; 

 asigurarea asistenţei medicale consultative diagnostice și profilactice pacienților conform 

standardelor medicale şi prevederilor Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, la trimiterea medicului de familie; 

 pentru respectarea Codului deontologice al lucrătorului medical și farmacistului; 

                                                             Drepturi: 

 de a înainta propuneri în privinţa îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

 de a participa la discuţii ce abordează probleme ale activităţii de bază a serviciului ecografie; 

 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 de diagnostic, inclusiv cu specialiştii din 

IMSP republicane și municipale; 

Prezentul document se constituie în anexă la contractul individual de muncă în dosarul personal 

și un exemplar pentru salariat. 

Sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus 

semnătura ______________                              data _________________ 
 


