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Data .......................... 

Nr. ............................ 

 

F I Ş A    P O S T U L U I 
 

 

Numele şi prenumele ................................................................. 

  

1. POSTUL: 

- AMBULANŢIER / ŞOFER  AUTOSANITARĂ; 

   

  2. COMPARTIMENTUL:  

Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat. 

  

3. CERINŢE: 

 a) diploma  de bacalaureat ; 

     b) certificat  de absolvire a cursului  de ambulantier; 

 c) vechime în profesie – minim 3 – 6 ani, conducător auto profesionist categorii permis B, C în 

baza dovedirii pe funcţie conform documentelor legale (contract de muncă, carte de muncă). 

  

4. RELAŢII: 

Ierarhice  – este subordonat managerului general, directorului medical, asistentului şef , 

asistentului de pe echipaj şi medicului coordonator; 

 Funcţionale  – interne – dispecerat, serviciu exploatare auto; 

– externe – cu medicii şi asistenţii medicali de la S.M.U.R.D., U.P.U. şi 

C.P.U.; 

Colaborare – R.U.N.O.S., Birou de statistică şi informatică, Legislaţie şi contencios, 

Secretariat, Biroul mişcare exploatare auto; 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BRAŞOV 

 

Str. Dr. Victor Babeş, nr. 27, Braşov 

Tel. 0268 413333 – Fax 0268 416 411  
e-mail: ambbv@ambulantabrasov.ro 

contabilitate@ambulantabrasov.ro 

jurist@ambulantabrasov.ro  
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5.  RESPONSABILITĂŢI  SI  ATRIBUTII 
- să răspundă prompt (15 sec.) în momentul trimiterii în cursă şi să nu refuze cursele; 

- în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre participă la aplicarea Planului Roşu sub directa 

coordonare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu S.M.U.R.D.; 

- are obligaţia să se prezinte la caz în formaţie completă şi cu aparatura din dotare; 

- să-şi însuşească modul de exploatare a aparaturii din dotare potrivit instrucţiunilor tehnice; 

- să cunoască şi să aplice tehnicile BLS; 

- are obligaţia de a nu condiţiona serviciile pe care le prestează; 
- participă efectiv la transportul pacientului la A.T.S., în cazul în care posibilităţile fizice ale 

personalului sunt depăşite, acesta are dreptul şi obligaţia implicită de a solicita ajutor prin intermediul 

dispeceratului S.A.J. Braşov; 

- să cunoască tehnicile de transport ale pacientului (imobilizat sau nu) şi să efectueze în mod corect 

transportul acestuia pe targa, pe scaunul de transport sau alte mijloece specifice; 

- în cazul predării pacientului la unitate medicală solicită confirmarea unităţii primitoare prin semnarea, 

parafarea şi ştampilarea documentelor cu care s-a deplasat; 

- în orice condiţii de exercitare a profesiunii, ambulanţierul trebuie să dovedească disponibilitate, 

corectitudine, devotament şi respect faţă de fiinţa umană; 
- comunică prin legătură telefonică sau radio dispeceratului S.A.J. Braşov toate etapele misiunii, inclusiv 

finalizarea solicitării precum şi locaţia echipajului la final, în vederea îndrumării către o altă solicitare sau 

revenirii în staţia centrală, după caz; 

- preia şi răspunde de inventarul autospecialei aducând la cunoştinţa persoanelor desemnate din 

compartimentul tehnic orice lipsă, deteriorare sau funcţionare necorespunzătoare a acesteia menţionând lipsa sau 

defecţiunea respectivă şi în jurnalul de bord; la plecarea în sau sosirea din concediu are obligaţia de a preda / 

prelua cu proces verbal, în prezenţa responsabililor cu atribuţii în acest sens a inventarului tehnic al maşinii, 

precum şi a documentelor specifice aferente; 

- răspunde de păstrarea şi întocmirea cu date specifice funcţiei a documentelor de transport medical ce 

însoţesc autospeciala în misiune (foaia de parcurs, ordinul de misiune); 

- anunţă prin staţie radio toate etapele misiunii, iar ora comunicată de dispecerat o va înscrie în fişa de 

urgenţă şi ordinul de misiune; 

- respectă itinerarul misiunii primite, orice abatere fiind făcută doar la indicaţia şefului de echipaj sau în 

urma dispoziţiilor primite de la dispecerat, consemnând ulterior, sub semnătură, pe foaia de parcurs respectivele 

dispoziţii (şeful de echipaj, medicul coordonator sau dispecer şef tură); 
- anunţă imediat prin mijloace RTM orice eveniment rutier, incident tehnic sau situaţie de forţă majoră 

de natură a afecta îndeplinirea misiunii; 

- să exploateze şi să întreţină în mod corespunzător autospeciala încredinţată; 
- să presteze orele de servici în staţia centrală/substaţii şi la necesitate prin dirijare în substaţii/st.centrală; 
-  răspunde de curăţenia a ambulanţelor (a cabinei şi a compartimentului motor); 

 - la intrarea în tură verifică funcţionalitatea corespunzătoare a mijloacelor de avertizare sonoră şi 
luminoasă ale autospecialei, funcţionarea corespunzătoare a lămpilor de poziţie, fazelor de drum şi de întâlnire ale 

autospecialei, precum şi nivelul lubrifiantului de motor şi al lichidului de răcire; 

- verifică integritatea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea autosanitarei, termenul de 

valabilitate al acestora şi solicită înlocuirea lor personalului cu responsabilităţi specifice; 

- la primirea foii de parcurs din partea revizorului tehnic sau la a şefului de garaj va confirma prin 

semnătură realitatea stării tehnice a autospecialei; 

- va avea asupra sa pe durata efectuării serviciului: permisul de conducere, talonul şi certificatul de 

înmatriculare ale autospeicalei, documentele de transport şi actul de identitate; 

- să nu se prezinte la program şi să nu conducă autospeciala sub influenţa băuturilor alcoolice; 

- să nu încredinţeze autospeciala spre conducere altor persoane din afara unităţii sau care nu deţin permis 

de conducere; 

- să nu utilizeze autospeciala în interes personal sau în alte scopuri decât cele prevăzute în R.O.F. al 

unităţii; 
- parcarea autospecialei va fi făcută exclusiv în locurile desemnate din instituţie, iar cheile vor fi predate 

dispeceratului; 
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- are obligaţia de a respecta normativele de consum stabilite de conducerea instituţiei pentru tipurile de 

autovehicule din dotare, asigurând prin aceasta o corectă şi justă gestionare a combustibilului utilizat; 

- va răspunde neîntârziat la solicitarea compartimentului de specialitate de a efectua inventarierea 

stocului de combustibil aflat în rezervorul autosanitarei indiferent de situaţie; 

- va semnala în scris orice inadvertenţă constatată în ceea ce priveşte gestiunea combustibilului prin 

referat înregistrat la secretariatul instituţiei; 

- va înainta eventualele contestaţii privind neîncadrarea în consumurile normate în termenul stabilit de 5 

zile lucrătoare de la data afişării (înregistrării) stocurilor pe luna anterioară; 
- răspunde de alimentarea în permanenţă în regim de „plin la plin" a autospecialei încredinţate la ieşirea 

din tură; 
- are obligaţia de a respecta instrucţiunile de alimentare a autosanitarei prin utilizarea dispozitivului 

„ring” montat pe gura rezervorului numai la staţiile Rompetrol şi Parteneri avizate de conducerea instituţiei; 

- are obligaţia de a preda bonul de casă eliberat la alimentare, ataşat la foaia de parcurs; 

 - la alimentare are obligaţia să declare kilometrii indicaţi pe bord; 

- va consemna în foaia de parcurs înscrisuri referitoare la: 

•    cursele efectuate între diferitele locaţii; 
•    ora plecării şi sosirii pentru fiecare cursă în parte; 

• totalul kilometrilor reali parcurşi conform indicatorului de bord; 

• repartiţia kilometrilor pe categorii de drum urban şi rural; 

• numele membrilor echipajului medical; 

• numărul fişei de solicitare; 

- foaia de parcurs se predă la sfârşitul turei sau cel târziu la intrarea în tura următoare; In cazul absenţei din 

motive obiective va trimite foaia de parcurs în maxim 24 de ore; 

- va completa cu atenţie şi corectitudine „Ordinul de misiune” conform rubricilor şi îl va preda conform 

procedurilor; 

- va prezenta toate documentele cerute în vederea efectuării verificării stocului de combustibil; 

- să anunţe imediat conducerea unităţii de pierderea, deteriorarea, furtul sau suspendarea documentelor 

legale ce permit efectuarea în condiţii legale a activităţii profesionale sau care aparţin unităţii, precum şi eventualele 

accidente rutiere în care a fost implicată autospeciala; 

- conducătorul auto implicat se ocupă cu operativitate de obţinerea documentelor legale necesare 

reparării autospecialei în cazul unui accident rutier; 

- să completeze şi să semneze Jurnalul de bord la sfârşitul fiecărei ture; 

- la preluarea autosanitarelor poate solicita biroului mişcare-exploatare auto situaţia la zi a stocului de 

combustibil pentru autosanitara respectivă; 
- sa verifice  si sa completeze antigelul, lichidul pentru spalare  parbriz,  nivelul  uleiului de motor, nivelul  

uleiului servodirectie, nivelul  lichidului  de frana; 

- sa  schimbe  becuri; 

- sa schimbe  roata de  rezerva; 

- sa monteze  - demonteze  lanturile antiderapante ; 

- sa  efectueze  si alte  operatiuni  ce vizeaza  intretinerea  autosanitarei pentru  care au instruirea  necesara. 

              
                    6.OBLIGATII 
  - să anunţe la dispecerat nr. de telefon la care poate fi apelat, să comunice orice schimbare a nr. telefon; 

  - să îndeplinească toate sarcinile care îi revin prin fişa postului; 

- să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de şeful ierarhic superior; 

- să răspundă la solicitările managerului general sau a directorului medical în situaţia unor urgenţe majore  

în afara programului de lucru; 

- să urmeze cursuri de perfecţionare la solicitarea instituţiei în vederea perfecţionării continue din punct 

de vedere profesional; 

- să poarte  echipamentul de protectie in intregime şi ecusonul în timpul programului; 

- să respecte normele de curăţenie şi igienă personală; 
-  să respecte graficul de lucru; 

- să se semneze zilnic în Condica de prezenţă; 
- să nu părăsească locul de muncă fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune în pericol viaţa sau 

integritatea fizică; 
- să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost programat; 

- să depună la secretariatul instituţiei cererile de concediu de odihnă la sfârşitul lunii anterioare efectuării 
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acestuia; 

- să anunţe personal şeful ierarhic în situaţia în care din motive obiective sau îmbolnăvire, absentează de 

la serviciu in cursul zilei in care a avut loc absenta, inainte de intrarea in tura cu minim 4-5 ore; 

- să păstreze confidenţialitatea salariului primit; 

- să păstreze secretul profesional; 

- să respecte R.O.F., precum şi R.O.I. al instituţiei; 

- să efectueze investigaţiile medicale la angajare şi periodice solicitate de către instituţie, conform 

legislaţiei de S.S.M, în vigoare; 

- să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în unitate; 

- să nu fumeze şi să nu permită fumatul în statia centrala/substatii, ambulanţe, precum şi în apropierea 

ambulanţelor pe o distanţă de până la 10 m; 

- să anunţe dispeceratul şi apoi să urmeze procedura de lucru în cazul accidentelor de circulaţie rutieră 
în care sunt implicate autosanitarele aparţinând S.A.J. Braşov. 

 

 

Responsabilităţi pe linie de sănătate şi securitate în muncă (SSM): 
• Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire 

profesională atât propria persoana, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile 

sale în timpul procesului de muncă. 
• Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi 

alte mijloace de producţie; 

• Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau sa îl 

pună la locul destinat pentru păstrare; 

• Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

• Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie; 

• Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 
• Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătaţii şi securităţii lucrătorilor; 

• Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi conditiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 

securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

• Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă şi 
măsurile de aplicare a acestora; 

• Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

• Să se prezinte la serviciu în deplina capacitate de muncă şi să respecte programul de lucru; 

• Să se deplaseze la şi de la serviciu cu mare atenţie pentru evitarea accidentelor de traseu. Dacă 
deplasarea se face cu mijloace auto să respecte prevederile codului rutier; 

 

 

Responsabilităţi pe linie de apărare împotriva incendiilor şi situaţii de urgenţă: 
• Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă, de 

angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

• Să utilizeze, potivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, substanţele 

periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile aparatura şi echipamentele de lucru; 

• Să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie, 

pentru stingerea incendiilor; 

• Să comunice, imediat angajatorului ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situaţie pe care este 

îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de 

protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 
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• Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de angajator, atât cât ii permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în 

vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

• Să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol; 

• Să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite; 

• Să participe la instruiri, exerciţii aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică 
 

 

 

 

 Sarcinile de serviciu prevăzute în fişa postului se pot modifica ulterior, conform modificării legislaţiei. 

 Nerespectarea atribuţiilor menţionate atrage după sine sancţiuni inclusiv desfacerea contractului de muncă. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 MANAGER  GENERAL INTERIMAR     DIRECTOR  MEDICAL 

  Dr. Liviu  STELEA                                         Dr. Magdalena  PIROSKA 

   

   

 

 

 

 

 

       Am luat la cunoştinţă 
       Data _________________ 

       Semnătura ___________ 


