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CAPITOLUL  I  

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este întocmit în conformitate cu 

prevederile Titlului VII „Spitalele” al Legii 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare al 

spitalelor. 

Art. 1.2. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este unitatea sanitară publica cu paturi, ce furnizează 

servicii medicale de specialitate: pneumologie în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi, şi 

ambulatoriu prin ambulatoriul integrat şi Dispensarul T.B.C.    

              (2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paleative 

a bolnavilor cu domiciliul în teritoriul arondat  municipiului şi judeţului Alba, cuprinse în Programul 

Naţional de Control a Tuberculozei; 

              (3) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor sale, 

în conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi aprobate prin 

ordin al Ministrului Sănătăţii Publice; 

Acreditarea garantează faptul ca spitalul funcţionează la standardele privind acordarea serviciilor 

medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu 

clasificarea spitalelor. 

Art. 1.3. Prin sistemul funcţional unic, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud asigură: 

 accesul populaţiei la asistenţa medicală spitalicească şi ambulatorie în specialitatea 

Pneumologie; 

 unitate de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate în teritoriu; 

 utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investiţie şi 

tratament; 

 dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii moderne; 

 participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei; 

 desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continua (EMC) şi cercetare pentru medici, 

asistenţi medicali şi alt personal, conform legislaţiei în vigoare; 

Art. 1.4. În raport cu atribuţiile ce-i revin în asistenţa medicală, spitalul asigură: 

 prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile 

 acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paleative, cuprinzând: 

consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, 

medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă; 

 asigura condiţiile de investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a 

infecţiilor asociate actului medical şi răspunde de asigurarea lor; 

 controlul medical şi supravegherea unor categorii de pacienţi; 

 primul ajutor calificat fără nici o discriminare legată de venituri, sex, vârstă, religie,   

cetăţenie, apartenenta politica sau dacă pacientul are sau nu asigurare medicală;        

 respectă protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin MS.; 

 respectă criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi şi criteriile de transfer de 

urgenţă către alte spitale – stabilite prin norme de aplicare; 
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 obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă de urgenţaă oricărei persoane aflate în stare 

critică, iar după stabilizare asigură transportul medicalizat la o altă unitate de profil; 

 are obligaţia de a asigura un plan de acţiune pentru asistenţă medicală în caz de război 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice; 

 stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora  asupra 

stării de sănătate a populaţiei; 

 informarea pacientului sau a persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea  consimţământului 

scris al pacientului cu privire la aspectul procedural pe perioada  internării; 

 prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate actului medical; 

 efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale a pacienţilor 

spitalizaţi; 

 stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi; 

 aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

 aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; 

 aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere 

calitativ cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare; 

 asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii 

asociate actului medical; 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra 

incendiilor – conform normelor în vigoare; 

 în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital; 

 încurajează implicarea aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi; 

 în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 

prezentate, accesul unei persoane poate fi permanent; 

Art. 1.5. Spitalul asigura: 

 pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări  de 

Sănătate; 

 pachetul minimal de servicii – pentru neasiguraţi (urgenţe, potenţial epidemic....) 

Art. 1.6. Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia: 

 păstrării confidenţialităţii faţă de terţi, asupra tuturor informaţiilor ce decurg din  serviciile 

medicale acordate asiguraţilor; 

 acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia de 

trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 neutilizarea materialelor sanitare a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

 respectarea clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv suportarea 

sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze; 
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 aplicarea planului de pregătire profesionala continuă a personalului medical; 

În cazul unor activităţi pentru care spitalul nu are specialişti în astfel de activităţi sau daca personalul 

angajat este insuficient, spitalul poate încheia contracte de prestări servicii. 

Art.1.7. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate 

resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

Art.1.8. (1) Spitalul funcţionează în localitatea Aiud, strada Ecaterina Varga Nr.6, judeţul Alba; 

             (2) Este organizat ca unitate cu personalitate juridică, fiind subordonat Consiliului Judeţean 

Alba, care este şi ordonatorul principal de credite; 

            (3) Patrimoniul spitalului aparţine domeniului public al judeţului Alba, fiind dat spre folosinţă 

şi administrare spitalului în baza Contractului de administrare nr.1325-416/2004 încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art.1.9. Finanţarea spitalului este asigurata din următoarele surse: 

(1) Venituri proprii încasate de la Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate  Alba pentru serviciile 

medicale spitaliceşti, ambulatorii şi alte activităţi medicale ale spitalului furnizate pe baza de 

contracte. 

(2)  Fonduri alocate de la bugetul de stat pentru: 

 subprograme din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ 

 dotarea cu echipamente medicale de înalta performanta în condiţiile legii 

 expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme  şi de alte 

cauze de forţă majoră 

 modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de 

reparaţii capitale 

(3) Fonduri alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru finanţarea unor cheltuieli  de 

întreţinere, gospodărire, pentru finalizarea construcţiilor şi realizarea de lucrări de reparaţii curente şi 

capitale, precum şi pentru dotarea cu aparatură medicală. 

 (4) Alte venituri proprii suplimentare: donaţii, sponsorizări, închirierea temporară a unor spaţii sau 

echipamente, alte surse. 

Art.1.10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud dispune de o structura organizatorică aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/26.02.2015 privind modificarea Structurii organizatorice a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art.1.11. În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii. nr.1408/2010 privind aprobarea 

criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, Ordinului Ministerului Sănătăţii 

nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 

spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este clasificat 

ca unitate spitalicească de categoria V – prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.570/23.05.2011. 

 Art.1.12. Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, după caz, a Colegiului 

Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a Ordinului Asistenţilor 

Medicali din România. Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 

53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Contractul Colectiv de Muncă la 

nivel de ramură sanitară. 

 

CAPITOLUL II 
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Art.2.1. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47/26.02.2015 privind modificarea 

Structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, emisă în baza aprobării Ministerului 

Sănătăţii nr. XI/A/49899/NB/8868/20.10.2014, structura organizatorică a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud este următoarea . 

     A. SECŢIA  PNEUMOLOGIE I                   56 paturi – din care: 

        - Compartiment TBC                            23 paturi 

     B. SECŢIA  PNEUMOLOGIE II – TBC        60 paturi 

             TOTAL                                             116 paturi 

     C. SPITALIZARE DE ZI                                 4 paturi 

     D. FARMACIE  

     E. LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

       -    Compartiment BK 

     F. LABORATOR RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

     G. LABORATOR DE EXPLORARI FUNCŢIONALE 

       -    Compartiment ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

     H. DISPENSAR TBC 

     I. AMBULATOR INTEGRAT AL SPITALULUI – specialitate PNEUMOLOGIE  

     J. APARAT FUNCŢIONAL 

      -      Statistică medicală 

      -      PLIAAM 

      -      Managementul Calităţii Serviciilor Medicale 

Capelă 

RUNOS 

Juridic 

Servicii Interne (Secretariat - Registratură, Arhiva) 

Financiar – Contabilitate 

Achiziţii publice – Contractare 

Administrativ : Tehnic, Paza, Întreţinere instalaţii şi clădiri, Deservire posturi fixe (centrala termică, 

centrala telefonică, lenjerie, manipulare bunuri, spaţii verzi, conducător auto) 

SSM şi SU 

Informatic 

Capelă 

Bucătărie 

Spălătorie 

Garderobă 

 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA SPITALULUI SI ATRIBUTIILE CE REVIN ACESTEIA 

Art.3.1. PRINCIPII GENERALE 

Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului. 

Art.3.2. MANAGEMENTUL SPITALULUI 
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Managementul spitalului este asigurat de: 

Consiliul de Administraţie 

Manager 

Comitet Director 

Art.3.2.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006  privind reforma in domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, funcţionează 

Consiliul de Administraţie care are rolul de a dezbate principalele probleme strategice, de organizare 

şi funcţionare a spitalului. 

Componenta Consiliul de Administraţie: 

 1 reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Alba 

 2 reprezentanţi numiţi de Direcţia de Sănătate Publică Alba 

 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Alba cu statul de invitat 

 1 reprezentant al OAMGMAMR Alba cu statut de invitat 

 1 reprezentant al sindicatului din unitate cu statut de invitat 

Instituţiile menţionate sunt obligate să îşi numească pe lângă membrii permanenţi şi membrii 

supleanţi în consiliul de administraţie. 

Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 

Membrii consiliului de administraţie al spitalului se numesc prin act administrativ de către 

instituţiile menţionate; 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din 

numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:  

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 

anuale; 

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului sănătăţii, prin act administrativ al Consiliului Judeţean Alba; 

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 

medicale ale populaţiei; 

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul 

în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea 

majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea 

simplă a membrilor prezenţi. 

Art.3.2.2 MANAGERUL 

Prezentarea funcţiei de manager: 

Funcţia de manager poate fi ocupata de o persoana fizica sau juridica, selectata prin concurs 

sau licitaţie publica organizate de către Consiliul de Administraţie al spitalului şi care îndeplineşte 
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condiţiile stabilite prin Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Exercitarea funcţiei de manager se face în baza contractului de management încheiat cu 

Consiliul Judeţean Alba, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 - privind aprobarea 

modelului - cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public 

Până la ocuparea prin concurs sau licitaţie publică a funcţiei de manager, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba poate numi prin act administrativ un manager interimar, în condiţiile legii. 

Obligaţiile managerului conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 privind 

aprobarea modelului - cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a 

activităţii managerului spitalului public:  

     

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt 

următoarele:  

1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul 

de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 

2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul spitalului; 

3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine; 

5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 

6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 

7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin 

concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt 

prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 

8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii 

obligaţiilor prevăzute în acestea; 

10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico - sanitar care ocupă funcţii de 

conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul 

de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în 

condiţiile legii; 

11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul 

sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la 

data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt 

prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 

12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în 

care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită 

în condiţiile menţionate; 

13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o 

perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea 

acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 
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14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor 

de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 

15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 

16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare 

pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, 

comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului; 

17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, 

potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la 

rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu 

prevederile legale; 

18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în 

domeniu; 

20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în 

calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico - sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia 

ori de câte ori situaţia o impune; 

21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de 

către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 

reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul 

Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 

23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 

insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în 

condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente 

drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări 

de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale 

furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie; 

25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 

medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru 

medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.  

 

(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:  

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de 

dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl 

supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului; 

2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului 

director, cu respectarea prevederilor legale; 

3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului 

medical; 
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4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 

concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 

5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; 

aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la 

necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical; 

6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 

7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi 

prin prezentul contract; 

8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului; 

9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul 

Sănătăţii; 

10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate 

de către personalul medico - sanitar din spital; 

11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 

12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 

coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific; 

13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu 

alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, 

tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, 

în condiţiile stabilite în contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 

după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi 

specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este 

arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi 

serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete; 

19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi 

dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 

sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor 

acestora; 

21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei 

persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, 

după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico - sanitară de profil, după 

stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia; 
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22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de 

cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către 

spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.  

 

(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico - financiar sunt următoarele:  

1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, 

elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic 

superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii; 

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile 

şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare; 

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 

compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 

administrare încheiate în condiţiile legii; 

4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului 

a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor 

deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau 

instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site 

- ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe 

site - urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii; 

6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 

consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale; 

7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 

8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze 

într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 

9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico - 

financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 

10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor 

spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform 

legii; 

12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.  

 

(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:  

1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea 

prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală 

sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul 

Sănătăţii, după caz; 

2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii spitalului; 
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5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de 

învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea 

asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 

6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor 

referitoare la activitatea spitalului; 

8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, 

informaţii privind activitatea spitalului; 

10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau 

structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, 

după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea 

indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de 

lege, în format scris şi electronic; 

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea 

sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 

14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 

reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; 

15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

16. propune spre aprobare Consiliului Judeţean si Direcţiei de Sănătate Publică judeţene, un înlocuitor 

de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 

17. informează Consiliului Judeţean si Direcţia de Sănătate Publică judeţeana,  cu privire la starea de 

incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 

18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico - 

financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

19. respectă măsurile dispuse de către preşedintele Consiliului Judeţean, după caz, în situaţia în care 

se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public; 

20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în 

termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare; 

21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 

valabilităţii acreditării; 

22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului; 

23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 

coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte 

situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care 

reglementează activitatea acestuia; 
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25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să 

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 

medicale; 

26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu 

medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării 

autorităţii administraţiei publice, respectiv Consiliul Judeţean Alba;  

 

(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt 

următoarele:  

1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de 

lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, conform prevederilor 

legale in domeniu; 

2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, 

în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau 

activităţilor; 

3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site - ul spitalului; 

4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.  

 

(6). Obligaţiile managerului ca ordonator de credite, sunt următoarele:  

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea 

sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. Managerul va stabili prin decizie internă: 

             a) persoanele angajate care au atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de 

specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi  ordonanţare; 

             b) persoanele autorizate care efectuează plăţile pe baza documentelor   ordonanţate de către 

ordonatorul de credite; 

             c) persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv; 

2.realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a celor 

prevăzute în celelalte contracte; 

3. asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor pacienţilor; 

4. realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cu terţe persoane 

fizice şi juridice; 

5. angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 

6. asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; 

7. organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor  financiare asupra 

situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; 

8. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de 

investiţii publice; 

9. organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea indicatorilor aferenţi acestora; 

10. organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor legale; 

11. analizarea periodică, cel puţin lunar, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea de 

măsuri operative pentru remedierea deficienţelor; 
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12. asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi a execuţiei bugetare pe structura bugetului 

aprobat; 

13. organizarea eliberării decontului de cheltuieli pe pacient; 

14. asigurarea codificării DRG. 

 

(7). Atribuţiile managerului unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare: 

 

1. răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

2. participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

3. răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţii; 

4. răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate 

cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

5. răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi 

a consumului de antibiotice din spital; 

6. răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală 

de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe 

secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei 

curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de 

rezervă; 

7. răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a 

personalului medico-sanitar; 

8. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

9. controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

10. analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 

medicale; 

11. verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 

solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 

epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate; 

12. solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi 

investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 
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13. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

14. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul 

stabilirii responsabilităţii individuale. 

 

(8). Atribuţiile managerului referitoare la gestionarea deşeurilor medicale conform Ordinului 

Ministerului Sănătăţii nr. 1226/2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: 

1. iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale 

2. asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 45 alin. (5); 

3. desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de 

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor 

prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi 

de legislaţia specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile 

deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; 

4. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează 

şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

5. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din 

activităţile medicale; 

6. poate delega atribuţiile menţionate la punctele 4 şi 5 către coordonatorul activităţii, de protecţie a 

sănătăţii în relaţie cu mediul; 

7. aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza regulamentelor 

interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din 

unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin; 

8. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale.  

 

Art.3.2.3. COMITETUL DIRECTOR. 

            Componenta Comitetului Director: 

            În conformitate cu prevederile Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare si Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public, Comitetul Director are următoarea componenţă: 

                      -  Manager 

                      -  Director medical 

                      -  Director financiar contabil 

         Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director de face prin concurs, organizat de managerul 

spitalului, conform legislaţiei în vigoare. 

 

            Atribuţiile comitetului director: 

(1) Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru stabilirea 

atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public: 

 Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

scrise ale consiliului medical; 
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 Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului; 

 Propune managerului, în vederea aprobării : 

            a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 

vigoare; 

            b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 

conform legii; 

 Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 

spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

 Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 

privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, 

precum şi de măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii publice; 

 Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de 

către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor 

secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului; 

 Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii 

şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în 

bugetul alocat; 

 Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il 

supune spre aprobare managerului; 

 Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 

economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe 

care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 

 Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 

tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

 Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

 La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 

managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi 

răspunde de realizarea acestora; 

 Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor 

asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

 Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri 

şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate 

publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, 

respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie, la solicitarea acestora; 

 Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 

furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

 Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 

managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa  a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 
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 Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 

sediului şi a denumirii spitalului; 

 Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii 

specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi 

prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 

 Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

 Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul 

anual de activitate al spitalului. 

 

(2) Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul 1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare: 

 organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi    elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia; 

 se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire si limitare 

a infecţiilor asociate actului medical şi/sau realizarea contractelor de furnizare .de prestări 

servicii specifice; 

 aprobă planul anual de activitate pentru Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului 

medical; 

 asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru, 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

 verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate 

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical; 

 se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 

diminuării riscurilor; 

 se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în 

planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării 

ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării 

pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a 

personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori 

au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale; 

 asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru 

înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate 

asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii; 

 asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi. 

 

            Directorul Medical 

(1) In conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006, pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public Directorul Medical are următoarele atribuţii : 
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 în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la 

termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii 

medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 

evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii medicale; 

 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 

 răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 

pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

 coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

 întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 

secţii şi laboratoare; 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 

în condiţiile legii; 

 asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite 

etc.); 

 participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 

în alte situaţii speciale; 

 stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 

nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 

polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului 

 

(2) Atribuţiile directorului medical unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul 1101/2016 privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare  

a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, 

asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe 

perioada îngrijirilor acordate; 

b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia 

este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 

c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor 

de limitare a acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu 

risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din 

unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie; 

h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea 

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele); 

i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

(3) Atribuţiile directorului de îngrijiri de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016  (în unităţile unde 

nu exista director de îngrijiri atribuţiile sunt preluate de directorul medical): 

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu 

asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii 

sanitare; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 

tehnică aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie; 

e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea 

măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 

prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului 

serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc.; 

h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 

i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, 

încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora; 

j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii; 

k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a 

măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea 

acestei proceduri; 

m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului; 

n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului; 

o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora; 

p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum 

şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 
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q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile 

medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora; 

r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară; 

s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente; 

t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în 

îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu. 

 

Directorul Financiar Contabil; 

(1) In conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921 / 2006 pentru stabilirea 

atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Directorul Financiar Contabil are 

următoarele atribuţii : 

 angajează unitatea prin semnătură, alături de managerul unităţii în toate operaţiunile 

patrimoniale; 

 conduce şi coordonează activitatea financiar - contabilă a unităţii ; 

 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii pe baza propunerilor 

fundamentate ale medicilor şefi de secţie si compartimente , in conformitate cu metodologiile 

in vigoare  ; 

 participă la fundamentarea planului de achiziţii publice al unităţii, a lucrărilor de reparaţii 

curente si capitale , precum şi a planului de investiţii ; 

 răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte ; 

 prezintă managerului unităţii  informări trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului 

de venituri si cheltuieli ; 

 face propuneri şi organizează structura serviciului Financiar– Contabilitate, stabileşte 

atribuţiile personalului de specialitate , precum şi circuite funcţionale,  în conformitate cu 

dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a tuturor operaţiunilor şi 

înregistrărilor contabile ; 

 răspunde de  întocmirea, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de 

verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale ; 

 acorda viza de control financiar  preventiv al tuturor operaţiunilor unităţii in care sunt 

consemnate operaţiuni financiare sau patrimoniale , fără limita valorica , cu respectarea 

termenelor si circuitelor legale ; 

 organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 

conţinutului şi legalităţii operaţiunii; 

 participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabilităţii; 

 asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 

statului  şi terţi ; 

 asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi  a 

evidenţelor gestionare ; 

 îndeplineşte formele de scădere din evidenţa contabila a bunurilor de orice fel,  în cazurile şi 

condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 

 asigura evaluarea si face propuneri  privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a 

resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a 
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normelor privind disciplina de plan contractuală şi financiară, în scopul administrării cu 

eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a creditelor alocate ; 

 prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a activităţii medicale  şi analiza costurilor; 

 organizează analiza periodică a utilizării resurselor  materiale şi luarea măsurilor necesare, 

împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, 

supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror alte imobilizări 

de fonduri ; 

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, pe toate sursele de finanţare, 

făcând propuneri corespunzătoare; 

 răspunde de modul de organizare a contabilităţii  si de utilizarea sumelor destinate 

subprogramelor de sănătate, care se derulează în unitate ; 

 organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizarea 

diferenţelor constatate; 

 asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului  din serviciul pe 

care îl coordonează; 

 răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garanţiilor şi reţinerea acestora; 

 asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări 

şi plăţi în numerar; 

 răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în 

limita bugetului  aprobat; 

 organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii; 

 răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite; 

 răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare legale; 

 aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor - mişcarea mijloacelor fixe în unitate, 

eliberarea de bunuri în afara unităţii; 

 participă la selectarea, angajarea si promovarea personalului de specialitatea din cadrul 

serviciul Financiar contabilitate sau cu delegare pentru alte categorii de personal; 

 asigura evaluarea performantei profesionale individuale, in raport cu cerinţele postului, pentru 

personalul a cărui activitate o coordonează; 

 răspunde de activitatea  structurii  de securitate a informaţiilor clasificate din unitate; 

 face parte din diverse comisii de specialitate  conform deciziei managerului unităţii; 

    

(2)  Atribuţiile directorului financiar contabil de supraveghere, prevenire şi limitare a  infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016   

a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 

b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare 

implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 
 
CAPITOLUL IV 

STRUCTURI FUNCTIONALE SI COMISII PERMANENTE CARE FUNCTIONEAZA IN CADRUL 

SPITALULUI     

Art.4.1.  Consiliul Medical 
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Consiliul Medical este constituit şi funcţionează in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul medical este compus din şefi de secţii, de laboratoare şi asistentul şef. 

Preşedintele Consiliului medical este directorul medical al spitalului. 

  

Atribuţiile consiliului medical: 

Principale ale consiliului medical sunt următoarele : 

 îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării asistenţei 

medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor ; 

 monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii 

performanţelor profesionale şi utilizării resurselor alocate ; 

 elaborarea proiectului de plan de achiziii al spitalului in limita bugetului estimat ; 

 întărirea disciplinei economico – financiare . 

Desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţii medicale desfăşurate 

în spital, inclusiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului. 

Aceste  activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, comisia DRG şi cu copm. 

PLIAAM.  

Alte atribuţii ale consiliului medical: 

 stabileşte reguli privind activitatea profesionala, protocoale de practica medicala la nivelul 

spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora; 

 elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 

care îl supune spre aprobare managerului; 

 înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 

medicale desfăşurate la nivel de spital; 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment si face 

propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfecţionare 

continua a personalului medico-sanitar; 

 avizează utilizarea bazei de date  a  spitalului pentru activităţi de cercetare medicala în 

condiţiile legii; 

 elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului; 

Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în vigoare. 

Consiliul Medical se întruneşte cel puţin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 

preşedintelui sau ce puţin a 2/3 din membrii acestuia şi ia hotărâri cu majoritate simpla a celor 

prezenţi. 

Activitatea desfăşurată de Consiliul Medical se consemnează în procese verbale de şedinţă şi se aduc 

la cunoştinţă managerului unităţii. 

Art.4.2. Consiliul Etic 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1502/2016 - pentru 

aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, 

Consiliul etic are următoarea componenta : 

 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare 

clinică; 

 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

 un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.  
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 Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri. 

(1) Consiliul etic are următoarele atribuţii:  

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico - sanitar, 

auxiliar şi administrativ al spitalului; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea 

măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări 

transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului; 

d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, 

speţele ce privesc:  

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico - 

sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică; 

(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico - sanitar şi auxiliar, prevăzute în 

legislaţia specifică; 

(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico - sanitar şi 

auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

(iv) nerespectarea demnităţii umane;  

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

 

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face 

obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către 

petent; 

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei 

situaţii de malpraxis; 

h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor 

stabilite de avizul etic; 

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic; 

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestuia; 

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării 

drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru 

fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului; 

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico - sanitar şi 

auxiliar.  

Art.4.3. Comitetul de securitate şi sănătate în munca 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul 

angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

munca, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea 

muncii ; 

 În temeiul Legii 319/2006 privind protecţia si securitatea muncii, a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 
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sănătăţii în muncă nr.319 / 2006, precum şi a dispoziţiilor Codului Muncii, la nivelul sanatoriului s-a 

constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor 

la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, 

a) Atribuţiile membrilor  Comitetului de securitate şi sănătate în muncă: 

 Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă 

 Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi 

eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. 

 Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă 

 Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de 

muncă. 

 Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

 Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. 

 Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate 

în muncă. 

 Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria 

unitate. 

 Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale 

procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), 

cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. 

 Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi 

programul de protecţie a muncii pentru anul următor: un exemplar din acest raport trebuie 

prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. 

 Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 

protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi. 

 Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă 

ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă. 

b) Atribuţiile responsabilului cu protecţia muncii pe locuri de muncă  

 Să – şi  însuşească, să respecte şi să aducă la cunoştinţa întregului colectiv din care face parte, 

normele de protecţia muncii şi măsurile de aplicabilitate ale acestora. 

 Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice altă formă de 

instruire în domeniu. 

 Să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de 

instruire, precum şi completarea datelor în fişa individuală de instructaj. 

 Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la 

procesul de muncă. 

 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă 

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de 

propria persoană şi de alte persoane participante la locul de muncă. 
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 Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl 

informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă. 

 Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat. 

 Să verifice avizul medical al noilor angajaţi şi a celor cu schimbarea locului de muncă, înainte 

de începerea activităţii. 

 Să colaboreze cu membrii CSSM 

c) Atribuţiile membrilor CSSM în relaţia cu responsabilii cu Protecţia Muncii pe locuri de munca 

 Să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în 

muncă. 

 Să verifice acţiunile luate la nivelul secţiilor în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii 

riscurilor profesionale. 

 Să culeagă date referitoare la riscurile profesionale din secţii şi să informeze CSSM. 

 Să verifice ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor 

persoane, atunci când şeful ierarhic superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să 

aplice măsurile corespunzătoare , cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, 

pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. 

 Să solicite responsabililor cu PM pe secţii rapoarte cu propuneri în scopul diminuării riscurilor 

pentru lucrători şi/ sau eliminării surselor de pericol. Şi să le prezinte CSSM. 

Art.4.4. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea 

nemijlocita a conducătorului instituţiei, în calitate de preşedinte 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenta, care va asigura asistenta medicala la nivel de spital, în cazul 

situaţiilor de urgenţă cu urmări deosebit de grave în rândul populaţiei: accidente colective, calamităţi 

naturale sau dezastre, atacuri teroriste, situaţii de război, conflicte sociale, epidemii/pandemii şi alte 

situaţii de criză. 

Comitetul va avea în componenţă un număr variabil de membrii numiţi şi anume: şefi de secţii, 

laboratoare şi compartimente medicale, şefii serviciilor şi  birourilor din organigrama care îndeplinesc 

funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi, precum şi conducători ai punctelor 

de lucru care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de 

urgenţă. 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie prin decizia managerului spitalului în scopul 

îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alerta în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul 

unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 

 

Atribuţiile Comitetului pentru Situaţii de Urgenta: 

 Elaborează planul de acţiune pentru situaţiile de urgenta 

 Ţine legătura cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea gestionarii acestora – 

conform competenţei; 

 Organizarea gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi concordarea resurselor umane, 

materiale, financiare şi de alta natură – necesare  restabilirii stării de normalitate; 

 Asigura managementul Situaţiilor de Urgenţă la nivelul domeniului de competenta, dispunând 

de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale; 

 Identifica, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora, 

înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din 

zonele de pericol; 
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 Acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate, în scopul prevenirii agravării 

Situaţiilor de Urgenţă, limitării sau înlăturării consecinţelor acestora; 

 Asigurarea asistentei medicale de urgenta; 

 Informează prin I.S.U. stările potenţial generatoare de Situaţii de Urgenţă şi iminenţa acestora; 

 Evaluează Situaţiile de Urgenţă produse, stabilesc masuri şi acţiuni specifice pentru 

gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

Art.4.5. Nucleul de calitate 

Nucleul de calitate este constituit in baza Ordinului comun al CNAS si NR. nr.559/874/4017/2001 în 

vederea monitorizării activităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor şi are următoarele atribuţii: 

 asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor prin 

urmărirea respectării criteriilor de calitate; 

 întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărire lunara pentru reactualizarea 

acestuia; 

 prezentarea conducerii a propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate 

asiguraţilor pentru fiecare secţie şi global pe unitate. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa 

şefilor de secţie. 

 organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din spital;   

Pentru aceasta la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie; 

 elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale 

despre spital, program vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a 

acestuia) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie. 

Art.4.6. Comisia medicamentului 

Se constituie prin decizia managerului şi are următoarele atribuţii: 

 Stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta accesibile 

in farmacia spitalului; 

 Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri 

bine selecţionate şi documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma trebuie sa 

prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi 

recomandări de experţi; 

 Analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către 

medici specialişti corespunzător profilului de acţiune al medicamentului solicitat. 

 Verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfuncţiile in 

asistenta medicala; 

 Verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a 

situaţiei financiare; 

 Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie 

naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale; 

 Solicitarea de rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în 

funcţie de incidenta diferitelor afecţiuni; 

 Dispunerea, dacă e cazul, a întreruperii administrării de medicamente cu regim special în cazul 

când acel tratament se considera inutil. 

 Informează conducerea spitalului despre cele constatate, prin înaintarea unei copii a procesului 

verbal întocmit la fiecare şedinţă; 

 Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţe săptămânale; 

Art.4.7. Comisia de alimentaţie si dietetica 
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Sarcina  comisiei  de  alimentaţie  şi  dietetica  este  de  a  analiza  sistemul  de prescriere şi distribuire 

a diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesităţile reale. Comisia va controla 

calitatea hranei prin sondaj, organoleptic, cantitativ şi calitativ. Comisia va efectua controale 

inopinate. 

Comisia se  va  întruni lunar şi  ori  de  câte  ori  există  solicitări şi  va  urmări următoarele obiective: 

 Existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 

 Modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

 Calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

 Pregătirea şi distribuirea alimentelor; 

 Modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor; 

 Respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; 

 Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la recepţie 

până eliberarea către secţii; 

 Controlul stării de sănătate al personalului blocului alimentar; 

 Determinarea oportunităţii acordării limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente; 

Art.4.8. Comisia de analiza a decesului 

Se constituie prin decizie a managerului şi are următoarele atribuţii: 

 analizează şi cercetează cauzele de decesului, gradul de concordanta in diagnostic, precum si 

calitatea serviciilor si îngrijirilor medicale acordate pana la deces în funcţie de circumstanţele 

în care a survenit decesul, sesizând organele  abilitate  

 încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat in unitatea sanitara; 

 întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată, pe care le prezintă managerului 

spitalului. 

În vederea pregătirii lucrărilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de completarea dosarului de 

deces, care cuprinde:  

 referatul medical privind îngrijirile medicale acordate si modul in care s-a produs decesul;  

 copie de pe fişa medicala a pacientului;  

 copie de pe foaia de observaţie clinica; 

 copie de pe certificatul constatator al morţii;  

Pentru fiecare deces analizat se întocmeşte un proces-verbal semnat de preşedinte, secretar şi de 

membrii specialişti care au participat la analiza decesului ce cuprinde concluziile privind cauza 

decesului, modul de acordare a serviciilor şi îngrijirilor medicale si propuneri de masuri.  

În cazul in care se constata deficiente in ceea ce priveşte acordarea asistentei medicale înainte de 

producerea decesului, comisia va aduce aceasta situaţie la cunoştinţa Managerului spitalului şi va 

solicita Colegiului Medicilor din Romania analiza cazului respectiv şi aplicarea masurilor disciplinare 

prevăzute de dispoziţiile legale in vigoare. 

Manipularea cadavrelor în cadrul unităţii sanitare se face conform Legii nr.104/2003 si 

H.G.R.nr.451/2004, după cum urmează: 

 Decesul se constata de către medicul curant sau de medicul de gardă care consemnează data şi 

ora decesului în foaia de observaţie cu semnătură şi parafa; medicul curant, sau în lipsa 

acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data 

completării acesteia, semnează şi parafează. 

 După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat pacientul, 

într-o cameră special amenajată. 



 32 

 Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 2 

ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat. 

 După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morga de către brancardierii sau personalul 

sanitar auxiliar al secţiei unde a decedat bolnavul şi este depus în frigiderul mortuar/camera 

frigorifică. 

 Decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte preţioase, precum: inele, cercei, învelit într-

un cearşaf sau introdus într-un sac de plastic opac; se va menţiona în scris, pe biletul de 

însoţire a decedatului, prezenta de proteze dentare fixe din aur. 

 Decedatului i se va aplica, de preferinţa pe antebraţ, o brăţară de identificare cu: numele şi 

prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul foii de observaţie. 

 Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a decedaţilor, care include: numele si 

prenumele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, codul numeric personal, data si ora 

decesului, secţia unde a fost internat pacientul, numărul foii de observaţie, diagnosticul de 

deces, numele medicului curant. 

 Se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicita în scris conducerii 

spitalului eliberarea acestuia. 

Art.4.9. Comisia de analiza DRG 

Componenta comisiei de analiza DRG este propusa de către Consiliul Medical si aprobata în şedinţa 

Comitetului Director. 

Numirea se face prin decizie a managerului şi are următoarele atribuţii: 

 Analiza corectitudinii codificării în sistem DRG 

 Colaborare cu persoane/firme implicate in auditarea pentru sistem DRG; 

 Implementarea masurilor si corecturilor sugerate de auditorul DRG; 

 Prelucrarea si sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii/compartimente şi transmiterea 

lor spre rezolvare auditorului DRG; 

 Instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea DRG; 

 Îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem DRG la nivel de secţii; 

 Urmărirea concordantei intre indicele de concordanta a diagnosticului la internare cu 

diagnosticul la externare; 

 Comisia DRG se va întruni ori de câte ori este nevoie. Propunerile consemnate în procesele 

verbale ale şedinţelor comisiei DRG vor fi înaintate spre analiza Consiliului medical şi 

managerului spitalului. 

Membrii comisiei DRG fac parte şi din comisia mixta CJAS – Spital pentru revalidarea foilor de 

observaţie invalidate DRG, care are ca atribuţii: 

 lunar face analiza FO nevalidate de INCDS; 

 Face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de 

cazuri nevalidate; 

 Prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor efectuate şi 

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

Art.4.10. Comisia de disciplină 

Comisia de disciplină se constituie prin decizia managerului unităţii, în baza Legii nr.53/2003 şi îşi 

exercită atribuţiile conform legislaţiei în vigoare. 

Comisia are  ca scop soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de 

serviciu cât şi a normelor de  comportare la locul de munca şi în unitate, a ROF şi ROI. 

Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele: 
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 stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

 analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

 verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

 analiza cercetării disciplinare prealabile; 

 stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicata; 

Art.4.11. Comisia privind supravegherea, prevenirea şi controlul tuberculozei si HIV 

Comisia se constituie prin decizia managerului şi îşi desfăşoară activitatea conform Hotărârii nr. 

1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de 

prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, 

potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea; 

b) organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza 

setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, 

medicul curant (cod parafă), bunurile si serviciile acordate, cantitatea si valoarea de decontat, 

conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; 

c) aplicarea metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute în acesta; 

d) desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în 

conformitate cu prevederile în vigoare; 

e) analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate 

publică judeţeană, precum si de realitatea si exactitatea   acestora; 

 f) asigură că serviciile medicale furnizate în baza programului/subprogramului se  încadrează din 

punct de vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile 

legii; 

 g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi la modul 

de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate; 

Art.4.12. Comisia de inventariere a patrimoniului 

Se numeşte prin decizia managerului unităţii şi are următoarele atributii: 

 efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere; 

 efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor legale; 

 efectuarea bunurilor primite in custodie; 

 întocmeşte situaţia comparativa împreună cu persoanele care ţin evidenta gestiunilor, stabilind 

situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor ce se supun aprobării; determina minusurile şi 

plusurile de gestiune conform reglementarilor legale; 

 întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii si le supune spre aprobare; 

 face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere; 

 întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente 

în gestiuni şi informează despre bunurile fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizate; 

Art.4.13. Comisia de selecţionare a documentelor de arhivă 

Se numeşte prin decizia managerului unităţii în vederea înlăturării documentelor din arhiva unităţii 

care au termenul de păstrare depăşit conform Nomenclatorului unităţii şi care se constata a fi 

nefolositoare. 

Comisia se întruneşte anual sau când este nevoie, întocmind procesul verbal de selecţie, pe baza 

căruia documentele vor fi scoase din arhiva unităţii. 

Art.4.14. Comisia de analiza a gradului de satisfacţie al angajaţilor 
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Se constituie prin decizia managerului unităţii, în vederea analizei anuale a gradului de satisfacţie al 

angajaţilor. 

În urma evaluării chestionarelor de satisfacţie ale angajaţilor comisia întocmeşte un  proces verbal, pe 

care îl înaintează Comitetului Director. 

Art.4.15. Comisia de analiza a gradului de satisfacţie al pacienţilor 

Se constituie prin decizia managerului unităţii, in vederea analizei anuale a gradului de satisfacţie al 

pacienţilor. 

In urma evaluării chestionarelor de satisfacţie ale pacienţilor comisia întocmeşte un  proces verbal, pe 

care îl înaintează Consiliului medical si apoi Comitetului Director. 

Art.4.16. Comisia de analiza a analiza a reclamaţiilor pacienţilor 

 Primeşte reclamaţiile de la persoana desemnata cu colectarea acestora la nivel de spital, pe 

care la analizează; 

 Efectuează cercetarea administrativa a cazului; 

 Stabileşte daca reclamaţia este întemeiată sau nu; 

 Dacă reclamaţia este întemeiată propune sancţionarea disciplinara a personalului vinovat; 

 Redactează şi trimite răspuns reclamantului. 

Art.4.17. Comisia de farmacovigilenţă si strategie terapeutica 

Se constituie în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizata, prin decizia 

managerului şi are următoarele atribuţii: 

 analizează consumul de medicamente, stabileşte necesarul pentru luna următoare şi propune 

masuri care sa asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor cu încadrarea în cheltuielile 

bugetare aprobate cu aceasta destinaţie; 

 verifica corespondenta baremului aparatului de urgenta cu cel aprobat de conducerea unităţii şi 

conform legislaţiei în vigoare; 

 analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi 

va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse; 

 pentru medicamentele nou apărute pe piaţa procedează la implementarea acestora în terapie; 

 identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente; 

 evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi; 

 evitarea întrebuinţării eronate şi a abuzului de produse medicamentoase; 

 verifica prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi şi evidenţierea 

acesteia; 

 verifica investigaţiile stabilite la internare din punct de vedere al oportunităţii; 

 dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice; 

 întocmeşte rapoarte scrise către Comitetul director cu privire la activitatea desfăşurată şi 

formulează propuneri pentru eficientizare; 

 se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui. 

Art.4.18. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica a  dezvoltării sistemului de 

control intern managerial 

Se constituie in baza a Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 95/2006 privind reforma in 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizia managerului şi are 

următoarele atribuţii: 

Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 

1.Analizeaza si avizează procedurile formalizate si le transmit spre aprobare managerului 
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2.Solicita de la toate compartimentele propunerea de modificare a obiectivelor specifice pentru 

actualizarea Listei obiectivelor generale si specific 

3.Solicita anual , de la compartimente listele cu revizuirile şi actualizării riscurilor 

4. Primeşte de la  Registrul de riscuri de la nivelul unităţii 

5. Verifica codificarea  procedurilor 

6. Inventariază documentele de intrare şi ieşire specific 

7. Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM 

8. Avizarea si aprobarea procedurilor formalizate 

9.Monitorizeaza procesul de gestionare a riscurilor 

10.Raportarea stadiului implementării şi dezvoltării SCIM în unitate 

11. Raport trimestrial de autoevaluare a activităţii desfăşurate 

Art.4.19. Comisia de întocmire a documentaţiei standard privind achiziţia de produse biocide  

Se constituie prin decizia managerului unităţii, in baza Ordinului  nr. 961/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, 

tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 

metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului nr.1082/2016 pentru aprobarea 

modelului de documentări de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului comun emis de  

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţionala pentru Achiziţii Publice nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi 

transmiterea acesteia in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin compartimentul de specialitate, 

în vederea iniţierii procedurii de atribuire. 

Comisia se constituie din specialişti din cadrul unităţii, având ca scop: 

 prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii public de 

substanţe biocide; 

 standardizarea documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de substanţe biocide derulate de către unităţile sanitare; 

 prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii    publice de 

substanţe biocide; 

 necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin 

responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,  

 necesitatea fluidizării şi perfecţionării procesului de achiziţie publică prin revenirea 

întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de  achiziţie publică; 

Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului comun emis de  

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi 

transmitere ei in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin compartimentul de specialitate, în 

vederea iniţierii procedurii de atribuire. 

Art.4.20. Comisia  de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi siguranţei 

pacienţilor şi de coordonare a vizitei de acreditare a spitalului  
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Se constituie prin decizia managerului în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 446/2017 privind 

aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 

 Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al managementului 

calităţii și siguranței pacienților, pe care le supune analizei Consiliului medical. În acest sens, 

se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității serviciilor rezultate 

din analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților se regăsesc în planul de îmbunătățire a 

calității, funcție de fondurile financiare la dispoziție; 

 Înaintează Consiliului medical propuneri  privind programul de acreditare a tuturor serviciilor 

oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator 

etc. şi a standardelor de calitate; 

 Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii 

continue a sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri 

fundamentate legal; 

 Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare 

la managementul calităţii declarate de managerul spitalului (prin planul strategic şi/sau planul 

de management); 

 Analizează neconformităţile constatate în derularea activităților de către oricare dintre 

membrii Comisiei şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;  

 Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul 

anual al managementului calităţii și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea 

sincronizării acestora; 

 Prin membrii săi, pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii analizei modului de 

respectare a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de întârziere 

și adoptării măsurilor în consecință; 

 Susține în permanență SMC în atingerea obiectivelor / activităților care privesc: reacreditarea 

spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a conceptului 

de ”Calitate“; 

 Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informațiilor privind 

stadiul implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de 

remediere/înlăturare a deficienţelor constatate; 

 Pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru monitorizarea 

implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să fundamenteze 

măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul spitalului; 

 Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar SMC., să evalueze punctual, nivelul de 

conformitate a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor 

sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularități; 

 Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor și valorilor 

calității, conform misiunii asumate de către spital și  se preocupă de implementarea și 

dezvoltarea și armonizarea mediului ambiental (cultura organizaţională) și culturii calității în 

Spital, având în acest sens obligația de a aviza Codul de conduită existent la nivelul spitalului, 

precum și eventualele modificări/completări la acesta; 

 În baza ”Raportului intermediar de etapă de monitorizare”, a ”Planului de îndeplinire a 

cerinţelor de monitorizare” și a ”Raportului final de etapă de monitorizare” transmise 

spitalului de către responsabilul zonal cu monitorizarea – nominalizat de către A.N.M.C.S., 
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sprijină SMC în vederea întocmirii de către acesta a ”Planului de îndeplinire a cerinţelor de 

monitorizare” și urmărește remedierea tuturor neconformităților; 

 În situația producerii unor evenimente adverse la nivelul spitalului, face propuneri de 

nominalizare de către manager a personalului care face parte din comisia de cercetare a 

respectivelor evenimente, în funcţie de natura evenimentului şi de microstructura/locaţia în 

care s-au produs acestea. După emiterea de către comisiile de cercetare a evenimentelor 

adverse a  rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la apariţia respectivelor evenimente, 

face propuneri concrete în vederea implementării măsurilor pentru prevenirea repetării lor;  

 Monitorizează condițiile de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate specifice 

activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului; 

 Analizează anual propunerile formulate de către SMC privind tematica pentru instruirea 

angajaților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a 

siguranței pacientului, diferențiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora; 

 Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să 

desfășoare activitatea de informare și relații publice, în ceea ce privește conținutul 

programului de pregătire pentru îmbunătățirea comunicării personalului spitalului cu pacienții/ 

însoțitorii/ aparținătorii; 

 Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între secții privind 

asistența medicală, consultului interdisciplinar, etc.; 

 Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului pentru 

realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței pacienților; 

 Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin 

utilizarea chestionarelor de satisfacție; 

 Monitorizează modul de implementare a recomandărilor SMC. pentru eficientizarea 

activităților și proceselor derulate în spital; 

 Identifică procesele din spital și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, întocmind 

propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate; 

 Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor și indicatorilor prevăzuți de Ordinul 

nr. 151/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2016, a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și stabilește care este drumul de parcurs pentru a 

atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate la 

dispoziția spitalului, condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens 

obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabilități de implementare 

a propunerilor formulate; 

 Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare împreună 

cu structura de management a calităţii 

 Coordonează vizita de evaluare in vederea acreditarii spitalului. In acest sens încarcă în 

aplicaţia CAPESARO toate documentele necesare pentru pregătirea vizitei, pune la dispoziţia 

evaluatorilor ANMCS toate documentele solicitate, însoţeşte evaluatorii în timpul vizitei , 

susţine discuţiile şi interviurile pentru parcurgerea listelor de verificare în timpul vizitei de 

evaluare. 
 



 38 

 

CAPITOLUL V 

FUNCTIONAREA SPITALULUI; ORGANIZARE, FUNCŢI ŞI ATRIBUŢI 

Art.5.1. FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII GENELALE ALE SPITALULUI 

             (1) Elaborarea de proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice fiecărui sector de 

activitate (profil medical sau non-medical) întocmite de şefii de secţii sau compartimente, avizate de 

directorului de resort si aprobate de manager.  

             (2) În domeniul asistenţei medicale spitaliceasca si ambulatorie, Spitalul de    

Pneumoftiziologie Aiud asigură, după caz: 

 prevenirea si combaterea bolilor respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc de 

cronicizare,  

 adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului arondat a Programului  National de Prevenire şi 

Combatere a Tuberculozei; 

 controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si   a unor 

grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire tuberculoasă; 

 asistenta medicala de specialitate a populaţiei precum şi urmărirea aplicării masurilor  

profilactice 

 asigura condiţii de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale  

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

 răspunde potrivit legii de calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, 

igiena, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii, ce determina prejudicii cauzate pacienţilor stabilite de către 

organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicala, răspunderea 

este individuala.  

 efectuarea consultaţiilor investigaţiilor tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale  bolnavilor 

ambulatoriu şi spitalizaţi 

 depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea produselor tehnico 

- medicale, potrivit normelor in vigoare; controlul şi urmărirea calităţii   medicamentelor în 

vederea ridicării eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; 

informarea si documentarea in domeniul medicamentelor 

 stabilirea factorilor de risc T.B.C. din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei  acestora 

asupra stării de sănătate a populaţiei şi controlului aplicării normelor de igiena 

 efectuarea de analize şi anchete epidemiologice pentru cunoaşterea unor aspecte  particulare 

ale stării de sănătate 

 desfăşurarea de activităţi proprii de cercetare potrivit posibilităţilor de dotare şi  încadrare 

 informarea bolnavului sau persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în 

scopul asigurării eficientei tratamentului aplicat 

 crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din 

punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii  de igiena 

 promovarea acţiunilor privind educaţia sanitara a populaţiei 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a infecţiilor interioare, 

protecţia muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare 

 asigurarea asistentei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioada de calamităţi 

(înzăpezire, inundaţii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit . 
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Art. 5.2.  SECŢIILE CU PATURI 

Art.5.2.1. Organizare 

Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu respectarea 

normei din 26.07.2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind structura funcţională asigura, în funcţie de 

resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic 

şi psihic al bolnavilor internaţi. 

Aceste condiţii vor  reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului. 

Deciziei de internare de urgenţă aparţine medicului de gardă, conform procedurii CPU 

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza de :  

   a)bilet de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 

recomandării de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  actul de 

identitate şi de   adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii 

de internare prin Biroul Internări. 

   b)biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 

recomandării de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  actul de 

identitate şi de   adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii 

de internare prin Biroul Internări. 

 Aceste servicii constau din: 

                        -         consultaţii 

                        -         investigaţii 

                        -         tratament medical  

                        -         îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă,  

                                  recomandări la externare. 

Asiguraţii suportă contravaloarea: 

                       -         serviciilor medicale efectuate la cerere; 

                       -         serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau  

                                  cuprinse în reglementările legale în vigoare conform normelor; 

Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii  vor primi obligatoriu  primele 

îngrijiri medicale,  fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii de siguranţă. 

Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către medicul şef de 

secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicul de gardă în funcţie 

de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform procedurii de internare CPU.  

În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în C.P.U., înainte de trimiterea 

pacientului în secţie,  de către medicul de gardă care a  

consultat pacientul şi a decis şi avizat internarea.  

În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu  până la sfârşitul 

programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie se va 

menţiona obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de internare. 

Este cu desăvârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament (cu excepţia 

cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în totalitate FO. 

La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile privind acordarea 

concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate în Ordonanţa de 

urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art.5.2.2. Atribuţiile secţiilor cu paturi : 

La internare:  
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 Examinarea imediata, completa, trierea  medicala si epidemiologica a bolnavilor,  asigurarea 

primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, până când bolnavul 

ajunge în secţie; 

 Asigurarea baremului de urgenta,aprobat de conducerea spitalului la propunerea consiliului 

medical; 

 Îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia si deparazitarea bolnavilor si efectelor după caz; 

 Asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 

 Asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se 

transfera în alte unităţi sanitare; 

În timpul spitalizării : 

 Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a 

măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti. 

 Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării 

investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare; 

 Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare 

stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în 

ambulator a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care C.J.A.S. le asigură prin 

contracte cu terţii în ambulator; 

 Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului  în 

vigoare; 

 Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii  materialelor utilizate şi a condiţiilor 

de sterilizare pentru fiecare secţie în parte; 

 Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat 

şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea instrumentarului,  a 

aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin administrarea alimentaţiei 

dietetice corespunzătoare patologiei; 

 Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 Asigurarea conform cu protocoalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă 

păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

 Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în 

farmacii  şi va fi  scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub 

stricta supraveghere a medicului curant); 

 Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii  pacientului, chiar dacă e perfect 

valid, în cazul în care trebuie supus  la explorări/investigaţii realizate  în alte secţii;  

 Asumarea manipulării alimentelor de personalul auxiliar special desemnat  care nu va mai 

efectua şi alte manevre de îngrijiri; 

 Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

 Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 

 Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi 

de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii 

acestora cu familia; 

 Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi 

unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  
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 Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 

 Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii 

personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 

 Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de  un asistent  

medical şef ale căror  atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate distinct în fişa postului. 

Art.5.2.3. Atribuţiile personalului 

In domeniul activităţii de asistenta medicala în secţiile medicale cu paturi, exista următoarele atribuţii 

ale personalului medical încadrat: 

 Asigura asistenta medicala de urgenta, supravegherea, îngrijirea, cazarea, alimentarea 

corespunzătoare, folosirea terapeuticii medicamentoase în scopul vindecării sau ameliorării 

suferinţei şi a invalidităţii; 

 Organizarea, stocarea şi utilizarea corespunzătoare, a documentelor medicale aferente derulării 

activităţii medicale. 

 Să informeze pacienţii despre serviciile medicale oferite si despre modul în care sunt 

furnizate; 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

MEDICUL DE GARDĂ: 

 Supraveghează  buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea a dispoziţiilor prevăzute în 

“Regulamentul de Ordine Interioara”, precum şi a sarcinilor dispuse de managerul Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud, pe care îl reprezintă în timpul aferent efectuării gărzii; 

 Se asigura la intrarea în garda de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenta 

mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale si de URGENŢĂ conform procedurii;  

 Supraveghează desfăşurarea în bune condiţii a schimbului de tură de pe fiecare secţie, şi va fi 

anunţat de către cadrul medical mediu dacă au survenit modificări în graficul de lucru la 

schimbul de tura; 

 Supraveghează  modul de desfăşurare a asistentei medicale de către cadrele medii şi îngrijirile 

acordate de cadrele auxiliare si notează în raportul de garda problemele constatate,  

 Supraveghează cazurile grave existente în secţii sau internate în timpul gărzii; acestea vor fi 

menţionate în “Registrul de gardă”; 

 Înscrie în “Registrul Unic de Consultaţii” orice bolnav prezentat la camera de gardă, 

completând toate rubricile; semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

 Internează cazurile de urgenta precum şi bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere de la medicul 

de specialitate sau medicul de familie. Răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului 

acestor cazuri; 

 Răspunde la chemările care necesita prezenta sa în secţiile spitalului şi rezolvă prin transfer 

către alte spitale cazurile care depăşesc nivelul de competenta şi specialitatea sa completând şi 

semnând epicriza şi biletul de externare; 

 Întocmeşte foaia de observaţie  la toate cazurile internate, completează starea şi evoluţia 

bolnavilor internaţi care ridica probleme în timpul gărzii, precum şi medicaţia de urgenţă pe 

care au recomandata să fie  administrată; 

 Acorda asistenta medicala bolnavilor care nu necesita internarea si se asigura de internarea in 

alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea primului ajutor; 

 Anunţă cazurile cu implicaţii medico –legale Directorului Medical al spitalului; 



 42 

 Constata decesul si consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţii cu semnătură şi 

parafă. Medicul de garda care a constatat decesul scrie epiciriza de deces, menţionând data 

completării acesteia, semnează şi parafează. După 2 ore de la deces întocmeşte procesul verbal 

de predare –primire a cadavrului conform protocolului încheiat şi verifică dacă decedatului i s-

a aplicat pe antebraţ o brăţară de identificare ce conţine: numele, prenumele, vârstă, secţia 

unde a fost internat, data si ora decesului, nr. F.O. (Hotărârea nr. 451/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor 

umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu 

modificările şi completările ulterioare, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 

privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre in 

vederea transplantului) conform procedurii aprobata de conducerea spitalului; 

 La solicitarea telefonica a asistentei dietetician asista dimineaţa la eliberarea alimentelor din 

magazie către blocul alimentar. In cazul in care asistenta dieteticiana constata ca alimentele nu 

sunt corespunzătoare anunţă medicul de garda pentru ca acestea să fie refuzate pentru darea în 

consum şi sesizează acest aspect conducerii spitalului. 

 Controlează calitatea hranei, respectarea meniului  înainte de servirea meselor de dimineaţă, 

prânz şi cină a bolnavilor; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, 

consemnând motivele în condica de la blocul alimentar. 

 Anunţă prin toate mijloacele posibile Managerul spitalului precum şi şeful serviciului 

Administrativ în caz de : incendiu, calamitate naturală survenite în timpul gărzii şi ia măsurile 

imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziţie. 

 La terminarea serviciului întocmeşte “Raportul de garda” pe care îl consemnează în registrul 

destinat acestui scop.  

 Raportul de gardă va conţine succint activitatea din spital pe durata gărzii (prezentări, 

internări, transferări, decese, etc.) masurile luate, deficiente constatate in activitatea medicala, 

administrativa şi orice alte observaţii considerate necesare, după caz. 

 Prezintă raportul de garda la care participa: medicul de gardă, ceilalţi medicii, farmacistul, 

asistentele şefe ; raportul de garda poate dura maxim 30 minute. 

 Respecta normele de protecţia muncii 

 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

MEDICUL CURANT: 

 are obligaţia de a obţine consimţământul informat al pacientului. 

 repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile respectării masurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare după caz, 

 asigurarea examinării medicale complete si efectuarea in cel mai scurt timp a investigaţiilor 

necesare stabilirii diagnosticului 

 declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare, 

 asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si 

diferenţiat, in raport cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si 

tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, 

agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei 

 asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toata durata internării bolnavilor 
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 prescrierea medicamentelor necesare tratamentului indicat în funcţie de stocul in farmacie si 

administrarea corecta a acestora, nefiind păstrate medicamente la patul bolnavului, 

 recomanda alimentaţia bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii, 

 asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în secţia pneumoftiziologie copii 

 transmiterea concluziilor diagnostice si a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, 

unităţilor sanitare ambulatorii prin bilet de externare, scrisoare medicala precum  si alte 

documente solicitate de legislaţia in vigoare; 

 educaţia sanitara a bolnavilor cu respectarea prevederilor legale; 

 efectuarea de studii şi cercetări ştiinţifice medicale în legătura cu aplicarea de metode noi de 

investigaţii şi tratament 

 să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului curant în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

NR. 1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 
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Atribuţiile medicului curant în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

MEDIUL ŞEF AL SECŢIEI CU PATURI: 

 0rganizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce astfel încât să fie 

realizaţi indicatorii de performanta negociaţi şi aprobaţi de managerul spitalului şi stipulaţi în 

subcontractul de administrare; 

 Întreaga activitate de control efectuata asupra secţiei se confirma prin semnarea documentelor 

verificate, acolo unde este cazul, conform cu prevederile legale; 

 Elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare către directorul medical si aprobare către managerului; 

 Răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea şi externarea bolnavilor conform 

procedurilor; 

 Prezintă la raportul de garda evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore, propunând masuri 

adecvate de rezolvare; 

 Avizează fiecare bolnav care solicita internare, periodic şi ori de câte ori este nevoie, face  

vizita mare pe secţie împreună cu medicii curanţi , asistentul şef şi asistenta tură; 

 Organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi; 

 Programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca 

fiecare să lucreze periodic în diverse compartimente ale acesteia în scopul îmbunătăţirii 

pregătirii profesionale şi a practicării  conform competenţelor şi atribuţiilor a tuturor profilelor 

de activitate din secţie; 

 Controlează consemnarea diagnosticul de la internare, de la 72 de ore, de la externare stabilit 

de către medicul de garda si/sau medicul curant,  

 Avizează  prescrierea de medicamente la pacienţii din cadrul secţiei, avizează investigaţiile 

paraclinice de înalta performanta; asigura şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea 

corecta a indicaţiilor terapeutice  în limitele dotării şi aprovizionării cu medicamente, 

materiale sanitare şi aparatura; 

 Organizează acordarea asistentei medicale la primire în secţie precum  şi întocmirea corecta a 

documentelor medicale aferente internării şi externării; 

 Organizează şi răspunde de activitatea de planificarea gărzilor conform reglementarilor in 

vigoare, prin rotaţie, conform procedurii. 

 Organizează îngrijirea medicala adecvata a bolnavilor, de rezolvarea cazurilor grave de pe 

secţie,  

 Organizează aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cit si comportamentul igienic al 

personalului sanitar, prin respectarea normelor de igiena si aplicarea masurilor de prevenire si 

control a infecţiilor nozocomiale din secţia respectiva 

 În cazul suspectării diagnosticului de infecţie nozocomial verifică menţionarea diagnosticului 

in foaia de observaţie şi anunţă cazul la CPCIN pentru derularea procedurii specifice de 

confirmare a diagnosticului de infecţie nosocomială.  

 Controlează prin sondaj modul de efectuare a prelucrării sanitare a bolnavului la internare. 

 Avizează, la solicitarea medicului curant, în funcţie de starea bolnavului, metodele şi tehnicile 

cele mai adecvate , explorare şi terapeutice necesare pentru evitarea complicaţiilor septice şi a 

infecţiilor pe cale sanghina. 
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 Organizează în secţie circuitele precum şi spaţiile pentru izolarea bolnavilor cu boli 

transmisibile şi aplicarea măsurilor de izolare în funcţie de condiţiile asigurate de conducerea 

spitalului. De asemenea, organizează spaţii şi ia masurile corespunzătoare pentru izolarea 

bolnavilor cu contagiozitate mare, după posibilităţi şi dotare. 

 Dispune masuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile in spitale (secţii) de 

boli infecţioase.  

 Asigura utilizarea judicioasa a paturilor, stabilind masuri pentru evitarea supraaglomerării 

bolnavilor şi însoţitorilor. 

 Analizează  în cadrul Consiliului Medical  modul de stabilire a diagnosticului de infecţie 

nozocomiala, corectitudinea tratamentului şi a masurilor de prevenire şi control aplicate. 

 Controlează obligatoriu in cadrul vizitei condiţiile de igiena din secţie, ţinuta şi 

comportamentul igienic al personalului, igiena saloanelor, aerisirea încăperilor, igiena 

grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena bolnavilor, respectarea masurilor de izolare, 

efectuarea corecta a curăţeniei şi dezinfecţiei. 

 Propune spre aprobare managerului amenajările şi remedierile necesare asigurării condiţiilor 

de igiena si aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale.  

 Urmăreşte organizarea dezinfecţiei ciclice a încăperilor din secţie şi asigura eliberarea spaţiilor 

respective în momentul planificat. 

 Colaborează cu medicii şefi ai altor secţii, coordonatori de compartimente si laboratoare, în 

vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la toţi pacienţii 

internaţi; 

 Organizează consultaţii medicale de specialitate in cadrul consulturilor intersecţii; 

 Propune introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament  

 Controlează  completarea foilor de observaţie clinica a bolnavilor in primele 24 ore de la 

internare şi de înscrierea  evoluţiei şi a tratamentului aplicat ; 

 Controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale si a procedurilor existente, a 

documentelor medicale întocmite în secţie  

 Propune in Consiliul Medical masuri de ridicarea continua a nivelului profesional a 

personalului din subordine ; 

 Controlează  la ieşirea din spital documentele de externare întocmite de către medicul curant şi 

aduse de asistenta de cabinet ; 

 Controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare 

(foaia de observaţie, foaia de temperatura, buletine de analiza, biletul de trimitere, etc.) ;  

 Supraveghează evidenta substanţelor stupefiante din aparatul de urgenta, daca este cazul; 

 Organizează activitatea de educaţie sanitara la pacienţii spitalizaţi . 

 Organizează si efectuează  activitatea didactica şi cercetare ştiinţifică desfăşurată în secţie 

(acolo unde este cazul);  

 Participa la confruntarea anatomo - patologica a cazurilor deosebite de pe secţia medicala pe 

care o conduce, alături de medicul curant si anatomopatolog după caz; 

 Controlează permanent ţinuta corecta şi comportamentul personalului din secţie;  

 Întocmeşte fisele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine si fisele de 

post ; 

 Încheie subcontract de administrare cu managerul unităţii sanitare; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului conform cu pregătirea 

profesională şi fişa postului şi contractul individual de muncă. 
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 Verifică aplicarea corecta de către colectivul secţiei a prevederilor contractului cadru privind 

condiţiile acordării asistentei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de 

baza pentru asigurări si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa. 

 Să ia masuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre 

modul in care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către 

Colegiul Medicilor din Romania şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în 

secţiile unităţilor spitaliceşti conform procedurii elaborate. 

 Răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări 

de sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum şi de 

solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate. 

 Coordonează şi controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor 

medicale oferite. 

 Răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor si informaţiilor privitoare la 

asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora. 

 Coordonează, controlează şi răspunde de evidenta distincta a pacienţilor internaţi în urma unor 

accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a 

daunelor a prejudiciilor aduse altor persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale 

furnizate nu se suporta de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele 

vinovate. 

 Informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele 

solicitate în acest scop. 

 Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

 Atribuţii, responsabilităţi în raporturile juridice de munca: 

 Organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a 

regulamentului de ordine interioara al spitalului, a tuturor masurilor/ deciziilor conducerii 

spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de munca ale 

acestora. 

 Verifica respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu si a normelor 

de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara a spitalului; 

controlează permanent comportamentul personalului secţiei. 

 Întocmeşte fişele de post precum si fisele de evaluare a performantelor individuale ale 

personalului angajat în secţie şi le comunica conducerii spitalului. 

 Verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru in cadrul secţiei pe care o conduce. 

 Respecta prevederile legale in vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, 

informaţiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului. 

Atribuţiile medicului şef de secţie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de 

declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital; 
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e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din 

subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor 

pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul 

medical; 

h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie. 

Atribuţiile medicului şef de secţie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

a)    controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b) semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul 

de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Atribuţiile medicului şef de secţie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil in activitatea depusa; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL ŞEF AL SECŢIEI CU PATURI 

Asistenta şefa organizează, îndruma şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi 

elementar din secţiile cu paturi. 

a)Atribuţii în legătură cu îngrijirea bolnavilor 

 Organizează la începutul programului raportul de garda al personalului mediu si auxiliar 

sanitar, cu care ocazie analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore , stabilind 

masurile necesare. 

 Participa la raportul de garda al medicilor 

 Însoţeşte medical şef de secţie şi medical curant la vizită, consemnează şi asigura îndeplinirea 

de către personalului din subordine a tuturor indicaţiilor date de acesta. 

 Asigura transmiterea condicilor de medicamente la farmacie şi controlează administrarea 

tratamentului potrivit indicaţiilor medicale. 

 Organizează păstrarea medicamentelor primate pentru tratamentul zilnic. 

 Controlează medicamentele de la aparat, asigura justificarea la zi si completarea acestora. 

 Participă la educaţia sanitara a pacienţilor şi aparţinătorilor. 

 Asigura îngrijiri bolnavilor internaţi ori de cate ori este nevoie; semnalează medicului aspecte 

deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor. 

 La nevoie preia toate sarcinile asistentului medical. 

 Implementează planul de îngrijire a pacientului în funcţie de nevoile de îngrijire şi urmăreşte 

îndeplinirea tuturor procedurilor de către personalul din subordine în funcţie de competenta si 

atribuţii. 

 Respecta confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

b) Atribuţii în legătură cu personalul subordonat 
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 Organizează şi controlează folosirea integrala a timpului de muncă a personalului din 

subordine, întocmeşte graficul lunar de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe 

ture si asigura folosirea judicioasa a personalului in perioada concediilor. 

 Controlează şi răspunde de ţinuta personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi. 

 Participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a personalului din subordine. 

 Asigură organizarea gărzilor individuale pentru bolnavii gravi, la indicaţia medicului. 

c) Atribuţii administrative - gospodăreşti  

 Asigura primirea bolnavilor în secţie precum si informarea acestora asupra prevederilor 

Regulamentului de Ordine Interioara referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor 

 Asigura respectarea Regulamentului de ordine interioara de către personalul subordonat si 

propune sancţionarea abaterilor disciplinare. 

 Controlează condiţiile de igiena în care au fost primiţi bolnavii, luând măsurile 

corespunzătoare pentru asigurarea igienei individuale a bolnavilor în timpul spitalizării. 

 Răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa. 

 Controlează şi răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice luând toate masurile 

împotriva prevenirii şi transmiterii infecţiilor interioare. 

 Se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentului curent şi de 

urgenta. 

 Întocmeşte necesarul de regimuri şi fişa zilnică de alimentaţie a secţiei 

 Înlocuieşte asistenta cu atribuţii de dietetică. 

d)Atribuţiile asistentei şefe de secţie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:  

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu 

personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 

tehnică aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie; 

e) răspunde de starea de curăţenie din secţie; 

f) transmite directorului de îngrijiri (directorului medical)necesarul de materiale de curăţenie, 

consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi 

distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.; 

i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de îngrijiri orice 

deficienţe constatate; 

j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 

k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi 

le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa directorului de 

îngrijiri; 

l) constată şi raportează directorului de îngrijiri/directorului medical deficienţe de igienă (alimentare 

cu apă, instalaţii sanitare, încălzire);m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi 

dezinfecţie; 
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n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării 

împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică 

folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de 

izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în 

funcţie de infecţiozitate sau receptivitate; 

q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a 

măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri; 

s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe 

care le suspicionează în rândul personalului; 

t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie 

respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în 

saloane); 

u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei 

murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi 

păstrarea lenjeriei curate; 

v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de depozitare a 

lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central; 

w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi 

comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune 

directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc 

pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora; 

y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe secţie; 

z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţie. 

Atribuţiile asistentului şef de secţie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

a)   răspunde de modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)  prezintă medicului şef de secţie planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare 

a deşeurilor ce rezulta din activitatea medicala; 

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala.. 

Atribuţiile asistentului şef de secţie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de munca; 

c) implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 
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ASISTENTUL MEDICAL DIN SECŢIA CU PATURI  

Atribuţii şi competente conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 560/1999 

Atribuţii: 

 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi  

cerintelor postului; 

 Respecta Regulamentul de Ordine Interioara; 

 Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 

 Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii ROI; 

 Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

 Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 

 Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor şi evaluează rezultatele obţinute pe tot 

parcursul internării; 

 Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia 

de la internare şi pe tot parcursul internării, 

 Observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează 

medicul; 

 Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament; 

 Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice,  pentru investigaţii speciale sau alte intervenţii ; 

 Organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul 

transportului; 

 Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 

 Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 

toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat,  a schimbarii pozitiei bolnavului si creării 

condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice; 

 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în  foaia de observaţie; 

 Administrază personal medicaţia, efectuează tratamente, imunizările şi testările biologice 

conform prescripţiilor medicale; 

 Asigura monitorizarea specifica bolnavilor conform indicaţiei medicului; 

 Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 

 Asigură pregătirea operatorie a pacientului, unde este cazul; 

 Asigură îngrijirea post operatorie , unde este cazul; 

 Semnalează medicului orice modificări depistate în evoluţia pacientului; 

 Verifică existenţa semnului de identificare a pacientului; 

 Pregateşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării; 

 Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor precum şi a 

medicamentelor cu regim special; 

 Organizează şi desfaşoară program de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii 

educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale 

aflate în formare; 

 Participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru 

acordarea acestora; 
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 Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de 

depăşire a situaţiilor de criză; 

 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor apartinatorilor conform ROI; 

 Efectuează verbal şi în scris preluarea - predarea fiecărui pacient şi a serviciului, în cadrul 

raportului de tură; 

 Pregăteşte pacientul pentru externare; 

 În caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

 Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor  şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se 

asigură de depozitarea  acestora în vederea distrugerii; 

 Poartă echipament de protectie prevazut în ROI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie 

pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic; 

 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului 

medical; 

 Respectă secretul profesional; 

 Respectă şi apără drepturile pacientului; 

 Se preocupă de actualizarea cunoştiinţelor profesionale, prin studii individuale sau alte forme 

de educaţie continuă, conform cerinţelor postului; 

 Participă la procesul de formare profesională a viitorilor asistenţi medicali; 

 Supraveghează şi controlează activităţile desfăşurate de personalul din subordine; 

 Participă sau ia iniţiativa de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor de sănătate; 

Competenţe: 

1.Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire; 

2. Efectuează următoarele tehnici: 

 tratament parenteral 

 transfuzii 

 puncţii arterio- venoase 

 vitaminizări 

 imunizări 

 testări biologice 

 probe de compatibilitate 

 recoltează probe de laborator 

 efectuează sondaje şi spălături  

 pansamente şi bandaje 

 tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei 

 clisme în scop terapeutic şi evacuator 

 intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor ( hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, 

tamponări,     frecţii, etc.) 

 intubaţii în caz de urgenţă 

 oxigenoterapie 

 resuscitare cardiorespitatorie 

 aspiraţia traheobronşică 

 îngrijeşte bolnavul cu canula traheala 
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 băi medicamentoase şi prisnite 

 mobilizează pacientul 

 masurarea funcţiilor vitale şi vegetative 

 pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale 

 pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice 

 îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc. 

 prevenirea şi combaterea escarelor 

 urmăreşte şi calculează bilanţul hidric; 

 verifică şi răspunde de existenţa benzii de identificare a pacientului; 

 îngrijeşte şi educă persoanele cu stoma. 

Atribuţiile asistentei de salon de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia 

semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului din secţii cu paturi in domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate 

cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului din secţii cu paturi in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

c) implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 

     

INFIRMIERA :  

 Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

 Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului; 

 Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu    respectarea 

regulilor de igienă; 

 Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 

 Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 
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 Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile 

stabilite (în secţie); 

 Asigură toaleta  bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie; 

 Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 

 Transportă produsele biologice recoltate de la bolnavi, din secţie la Laboratorul de analize 

medicale, respectând circuitul si traseul stabilit. 

 Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o 

aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor 

regulamentului de ordine interioară; 

 Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 

 Pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar; 

 Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 

obiecte care ajută bolnavul la deplasare; 

 Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea  plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa; 

 Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în  recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în  vederea neutralizării; 

 Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

 Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau te 

produse biologice, excremente,  după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 

înregistrate în documentaţia pacientului; 

 După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 

la transportul acestuia, la locul stabilit de către  conducerea instituţiei; 

 Nu este abilitată să dea  relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

 Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

 Respectă Regulamentul de ordine interioară; 

 Respectă normele igienico-sanitare, de sănătate si securitate a muncii si normele PSI; 

 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea  infecţiilor 

nosocomiale; 

 Participă la instruirile periodice  efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi 

protecţia muncii; 

 Transportă alimentele de la  bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor 

igienico-sanitare în vigoare; 

 Asigură ordinea  şi curăţenia în oficiile alimentare ale secţiei;  

 Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  activităţile 

medicale (conform Ordinelor M.S.); 

 Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe 

care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii  de familie; 

 Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, 

precum si ecusonul standard pentru identificare; 

 La solicitarea asistentului medical sau a medicului, executa si alte sarcini de serviciu in limita 

competentelor sale profesionale. 

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 
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Atribuţiile infirmierei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere 

şi postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicala. 

Atribuţiile infirmierei din secţiile cu paturi în domeniul gestionării deşeurilor medicale în 

conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţiile infirmierei din secţii cu paturi în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

c)   implementează planul de îngrijiri în limita competenţelor sale. 

 

ÎNGRITORUL DE CURĂŢENIE: 

 Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 

 Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea  de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

 Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai  în aceste 

locuri; 

 Efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde 

de încălzirea corespunzătoare a acestora; 

 Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 

 Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de 

depunerea lor corect; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal, 

precum şi a celor ce se folosesc în comun; 

 Respectă reglementările în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 

medicale (conform Ordinelor M.S.1226/2012); 

 Execută colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii 

 Supraveghează şi răspunde personal, de mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le are 

în responsabilitate: ustensile, produse etc.; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii şi utilizarea corectă, raţională şi eficientă a mijloacelor, 

materialelor şi produselor pe care le primeşte şi are în folosinţă;   

 Respectă permanent regulile de igiena personală şi declară asistentului şef îmbolnăvirile pe 

care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii  de familie; 

 Poartă în permanenţă, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, 

îngrijindu-se de aspectului estetic personal, precum şi ecusonul standard pentru identificare; 
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 Respectă normele igienico – sanitare şi de protecţia muncii; Respectă normele de securitate; 

Respectă normele P. S. I.; 

 Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, aparţinători si celelalte persoane cu care vine 

in contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 

civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfăşurării întregii activităţi in cadrul spitalului; 

 La solicitarea, executa şi alte sarcini de serviciu în limita competentelor sale  profesionale. 

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu  Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect măsurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere 

şi postexpunere la sânge şi alte produse biologice 

       c) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicală. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

  c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

BRANCARDIERUL 

 îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical si a medicului 

de garda, a medicului curant, a medicului şef secţie, după caz; 

 respecta ROF si ROI precum şi Codul de conduită al personalului contractual; 

 se ocupă de transportul pacienţilor; 

 se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi 

cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire; 

 efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două persoane, 

cu documentele de identificare; 

 la transportul cadavrelor va folosii obligatoriu echipament special de protecţie (un halat de 

protecţie, mănuşi de cauciuc, etc.); 

 va anunţa orice eveniment deosebit ivit medicului şef secţie/asistent medical şef sau asistent 

medical de serviciu; 

 nu are dreptul să dea informaţii privind starea pacientului, respectă confidenţialitatea şi 

anonimatul pacienţilor; 

 va avea un comportament etic faţă de pacienţi, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 

medico sanitar; 
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 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de ROI, care va fi schimbat de câte ori este nevoie, 

pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

 nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul; 

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef, privind normele de igienă, 

securitatea muncii şi PSI; 

 respectă drepturile pacientului, cf prevederilor legale; 

 colaborează cu tot personalul secţiei, nu crează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adegvat 

şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 

 

Atribuţiile brancardierului de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect măsurile profilactice primare şi secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere 

şi postexpunere la sânge şi alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru şi ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicală. 

Atribuţiile brancardierului în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

  c)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţiile brancardierului în domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de muncă;  

 

Art. 5.3.  LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Art.5.3.1.Organizare 

Laboratorul de analize medicale funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 1301/2007 pentru 

aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Sunt furnizoare de servicii medicale , constând în examinarea  produselor provenite din organismul 

uman, în scopul stabilirii, completării sau  confirmării unui diagnostic.  

Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, 

preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare  specifice profilului de activitate; 

Laboratorul de analize medicale prezintă 3 compartimente distincte:  

        - hematologie,  

        - biochimie,  

        - comp. BK 

Laboratorul de analize medicale este organizat ca activitate unică pe profil, pe unitate. 

În vederea organizării în cele mai bune condiţii de programare a activităţii de recoltare, ambalare, 

transport, transmitere a rezultatelor, interpretare a cazurilor deosebite, modernizare în dinamica 

examenelor, precum şi în vederea instruirii personalului sanitar pentru a cunoaşte posibilităţile de 
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exploatare, a condiţiilor tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratorul, prin intermediul 

medicului de laborator, colaborează permanent cu secţiile medicale. 

Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, 

care cuprinde: 

         - orele de primire a probelor de la secţia cu paturi : 7,30 - 9,30 

         - zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii din ambulator: zilnic7,30-9,30 

         - orele de eliberare a rezultatelor de la laborator: 13,00 -14,30 

Transportul produselor biologice la laborator se asigura n condiţii corespunzătoare de către cadrele 

medii şi auxiliare din secţiile cu paturi. 

Rezultatele examenelor paraclinice de laborator se distribuie la fiecare foaie de observaţie de către 

asistentele medicale de cabinet. În situaţii speciale, când există valori peste limita superioara a 

normalului, cadrul mediu din laborator are obligaţia să informeze imediat medicul curant despre 

rezultatul analizelor medicale solicitate de către acesta. La solicitarea medicului curant se vor executa 

investigaţii suplimentare. 

Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, validarea şi redactarea 

rezultatelor investigaţiilor paraclinice de laborator se face de personalul cu pregătire superioara. 

Acesta va semna şi va parafa buletinele de rezultate. 

Activitatea de laborator se consemnează în registru de evidenţă. 

Probele pentru analize se recoltează astfel: 

          - pentru bolnavii internaţi la pat de către personalul mediu al secţiei sau compartimentului cu 

paturi; 

         - pentru bolnavii trimişi din ambulatoriul de specialitate, de către personalul mediu din 

laborator; 

Accesul în spaţiul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar personalului 

autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului de lucru; 

În situaţii speciale când se impune sau este necesară prezenţa unor persoane din afara Laboratorului 

de Analize Medicale, accesul se efectuează numai cu aprobarea sefului de laborator pe o perioada 

determinata şi numai in prezenta unui angajat al laboratorului. 

Art.5.3.2.Atributiile laboratorului de analize medicale 

 Eefectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie si examene 

profilactice necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii, in conformitate cu 

dotarea si specificul laboratorului; 

 Recepţionarea produselor sosite pentru examenul de laborator şi înscrierea lor corecta in 

documentele laboratorului; 

 Asigurarea recipienţilor necesari recoltării produselor patologice. 

 Redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate 

 Respecta normele de protecţia muncii conform fisei postului. 

 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară  de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei  medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi; 

b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic 

dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 

c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii; 
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d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi 

prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând 

recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă 

ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din 

subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată 

asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători; 

h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a 

rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu risc pentru 

depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi; 

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate; 

k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la 

antibiotice, pe suport electronic; 

l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de  infecţie asociată 

asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 

antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi 

multirezistente; 

m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării caracterizării şi 

studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor 

legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

Art.5.3.3.Atribuţiile şi sarcinile personalului din laboratorul de analize medicale 

ŞEFUL DE LABORATOR: 

 Se preocupă de problemele organizatorice şi administrative ale laboratorului 

 Organizează şi răspunde de activitatea laboratorului;  

 Repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, îndrumă şi controlează, 

răspunde de munca acestora;  

 Aduce la cunoştinţa directorului medical şi managerului unităţii toate faptele deosebite 

petrecute în laborator ca şi măsurile luate; 

 Gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei material necesare 

desfăşurării activităţii;  

 Controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor,  

instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar;  

 Urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării cu  produse infectate;  

 Asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.  

 Întocmeşte fişele anuale de apreciere ale subordonaţilor;  
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 Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, ţinuta şi 

comportamentul personalului în subordine; 

 Stabileşte pentru laborator, necesarul anual de produse lucrări şi servicii, în vederea elaborării 

programului anual de achiziţii pe unitate – în limita bugetului  

 Întocmeşte fişa tehnică de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce urmează a fi 

achiziţionate conform procedurilor stabilite; 

 Solicită aprovizionarea cu produse specifice laboratorului de analize medicale în baza 

contractelor încheiate şi a bugetului aprobat; 

 Întocmeşte lucrările de fundamentare a tarifelor, în vederea ofertării investigaţiilor paraclinice 

de laborator. 

 La solicitare, îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii unităţii, în limita 

competenţelor sale  

 Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

Atribuţiile şefului de laborator de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului 

anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de 

declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital; 

e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din 

subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor 

pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 

prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul 

medical; 

h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţie. 

Atribuţiile şefului de laborator în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul 

nr. 1226/2012  

a)  controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b) semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul 

de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Atribuţiile şefului de laborator în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil în activitatea depusă; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MEDICUL DE SPECIALITATE din laborator: 

 efectuează analize de specialitate; 
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 întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 

 urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; 

 răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţă medico-chirurgicale sau consulturi cu alţi 

medici  

 controlează activitatea personalului din laborator ;  

 urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi; 

 foloseşte corect bunurilor în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea  şi înlocuirea lor; 

 colaborează cu medicii şefi de secţie în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului 

şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele;  

 asigură în strânsă colaborare cu medicii şefi de secţie, sistemul de prelevare a probelor de la 

bolnavi în vederea examenelor microbiologice 

 instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiei de spital în vederea prelevării corecte 

a probelor, conservării şi transportării acestora la laboratoare;  

 asigură, în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare 

stabilirii diagnosticului. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea 

analizelor microbiologice pentru care nu  are dotarea necesară; 

 îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicii şefi de secţii şi 

aprobat de directorul unităţii, care va cuprinde şi următoarele:  

 expertizarea microbiologica periodica si prin sondaj a aparaturii de sterilizare  

 controlul prin sondaj al menţinerii sterilităţii in timpul păstrării  materialelor si a 

instrumentelor sterilizate;   

 controlul stării de purtător la personalul, potrivit reglementarilor în vigoare;  

 transmite în scris rezultatele analizelor microbiologice medicului şef de secţie şi şef 

compartiment infecţii nozocomiale pentru tot ce priveşte diagnosticul îmbolnăvirilor 

infecţioase;  

 analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator;  

 execută cu întreg colectivul, examenele şi tratamentele cerute de medicii din secţiile cu paturi 

sau ambulatorul de specialitate;  

 analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator;  

 controlează şi conduce instruirea personalului din laborator;  

 verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru 

analize;  

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului de laborator de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului de laborator in domeniul gestionarii deseurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 

Atribuţiile medicului de laborator în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

CHIMISTUL, BIOLOGUL, FARMACISTUL: 

 efectuează analizele şi determinările stabilite, în conformitate cu pregătirea sa ; 

 întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 

 controlează şi îndrumă activitatea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a  

 aparaturii, precum şi de gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu 

prevederile legale;            

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 
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d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 

Atribuţiile în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

ASISTENTUL MEDICAL din laboratorul de analize medicale: 

 pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator; 

 sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea 

analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizare; 

 prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţi uzuali; 

 execută analize cu tehnici uzuale, precum şi operaţii preliminare efectuării  examenelor de 

laborator, sub supravegherea medicului sau farmacistului; 

 efectuează sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi 

treceri pe cultură;   

 răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii din dotare; 

 execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic si de seful de 

laborator; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţii de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 
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i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicală. 

Atribuţiile asistentului în domeniul managementului calităţii  

a)  să cunoască si sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

  

Persoana desemnată cu înregistrările de laborator are următoarele sarcini: 

 primeşte produsele aduse la laborator pentru analiză; 

 verifică starea produselor la procurarea acestora; 

 verifică modul de ambalare; 

 verifică biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele înscrise pe eticheta care 

însoţeşte produsul; 

 informează şeful de laborator asupra solicitărilor de urgenţă; 

 se îngrijeşte de buletinele investigaţiilor efectuate să fie zilnic în secţii, în caz de urgenţă 

comunică telefonic rezultatul acestora; 

 ţine evidenţa investigaţiilor care se execută într-un timp mai lung şi răspunde ca rezultatele să 

ajungă în secţii, imediat după efectuarea lor; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţii de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului si la investigarea focarelor. 

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de munca; 
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INGRIJITORUL DE CURATENIE din laborator are în principal următoarele sarcini: 

 efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi execută operaţiile de 

dezinfecţie curentă, după caz, la indicaţiile şi supravegherea asistentului medical de laborator; 

 execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea 

pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator, precum şi pregătirea mediilor de 

cultură;     

 transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate), precum 

şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen; 

 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare si secundare în ceea ce priveşte riscul de expunere 

si postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

       d)  aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

    b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.4.  LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

Art.5.4.1.Organizare 

În Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud funcţionează un Laborator de Radiologie şi Imagistică 

Medicală care are în principal următoarele atribuţii: 

Art.5.4.2.Atributiile Laboratorului de Radiologie şi Imagistica Medicala: 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 

(profil medical) , cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare şi le transmite spre avizare 

directorului medical si spre aprobare managerului. 

 efectuarea examenelor de radiologie convenţională la recomandarea medicului radiolog şi/sau 

pneumolog; 

 colaborarea cu medicii din secţii, servicii, cabinete medicale în scopul precizării 

diagnosticului, respectării normelor de radioprotecţie si radiodiagnostic; 

 organizarea si utilizarea corespunzătoare a filmotecii; 

 aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevăzute de 

legislaţie, precum si a persoanelor care însoţesc bolnavul si/sau îşi desfăşoară activitatea in 

acest serviciu; 

 respecta normele de protecţia muncii si PSI conform fisei postului; 
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Art.5.4.3.Atributiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL RADIOLOG are următoarele atribuţii: 

 efectuează analize si investigaţii de specialitate;  

 întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  

 răspunde prompt la solicitări în caz de urgente chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici de 

specialitate;  

 urmăreşte introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de specialitate;  

 foloseşte corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor;  

 supraveghează ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeaşi zi;  

 răspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice;  

 urmăreşte aplicarea masurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din subordine 

cat si pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice si tratament;  

 stabileşte precis dozajul,filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data 

aplicării lor si tratamentul radioterapic;  

 urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat, precum si a zonei iradiate si consemnează în 

fişa de tratament a bolnavului cele constatate.  

 întocmeşte fisa tehnica pentru produsele specifice si participa la aprovizionarea cu produse 

specifice laboratorului de radiologie si imagistica medicala cu respectarea prevederilor legale;  

 urmăreşte încadrarea în prevederile bugetare si planul de achiziţie anual. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 
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conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL DE RADIOLOGIE are in principal următoarele atribuţii: 

 pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic; 

 înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de 

identitate necesare; 

 efectuează radiografiile la indicaţiile medicului; 

 execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform 

indicaţiilor medicului; 

 păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru 

interpretare; 

 înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe 

coperţile filmelor; 

 păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

 înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice; 

 asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice; 

 păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate; 

 participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare 

ştiinţifică; 

 asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea 

menţinerii ei în stare de funcţionare; 

 ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a 

cunoştinţelor teoretice şi practice; 

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

 respectă regulamentul de ordine interioară; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 

 supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 
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Atribuţiile asistentei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.5. LABORATORUL DE EXPLORARI FUNCTIONALE 

Art.5.5.1.Organizare 

Laboratorul de explorări funcţionale este organizat pe unitate şi are în structura şi un compartiment de 

Endoscopie bronşică. 

Art.5.5.2. Atribuţiile Laboratorului de Explorări Funcţionale 

În laboratorul de explorări funcţionale se efectuează următoarele probe:  

 probe funcţionale respiratorii simple si complexe;  

 probe funcţionale de oximetrie digitalica pentru testarea circulaţiei periferice capilare;  

 probe de presiune venoasa periferica;  

 probe de oscilometrie;  

 probe de explorare electrocardiografica a inimii;  

 probe de efort.  

Art.5.5.3. Atribuţiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL SPECIALIST 

Atribuţiile medicului din laboratorul de explorări funcţionale sunt următoarele:  

 urmăreşte efectuarea interpretarea probelor de explorări funcţionale a tuturor bolnavilor din 

secţiile spitalului;  

 programează efectuarea probelor pentru fiecare bolnav internat;  

 urmăreşte pregătirea fizica si informarea pacientului in vederea unei bune cooperări la 

efectaurea probelor;  

 răspunde prompt la solicitările de prima urgenta cu luarea masurilor necesare;  
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 răspunde rapid la solicitările exigente ale medicilor de salon pentru activitatea practica de 

stabilire a diagnosticului corect , in timp util , in vederea introducerii celor mai eficiente 

mijloace terapeutice;  

 urmăreşte modul de efectuare a probelor de explorări funcţionale , cunoscând gradul de risc al 

acestor probe , in vederea evitării contaminării microbiene intraspitaliceşti;  

 urmăreşte dezvoltarea si diversificarea metodelor de investigaţie funcţionala in cadrul 

laboratorului;  

 se preocupa de pregătirea profesionala a personalului din cadrul laboratorului , făcând 

propuneri de perfecţionare a cadrelor medicale;  

 răspunde de modul de efectuare şi de interpretare a fiecărei probe de explorări funcţionale;  

 urmăreşte zilnic ca aparatele din dotare sa funcţioneze la parametrii necesari, cu verificarea 

lunara a acestora de către tehnicieni;  

 ace propuneri privind achiziţionarea de echipamente si aparatura necesare îmbunătăţirii 

serviciilor oferite de laborator;  

 solicita medicului de salon , după fiecare caz in parte efectuarea si a altor probe de explorări 

funcţionale, în funcţie de diagnosticul clinic;  

 comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi care necesita supraveghere deosebita  

 răspunde prompt la solicitările de urgenta si la consultările din alte secţii in interesul unei cit 

mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

 semnalează orice deficiente in aprovizionarea cu materiale necesare;  

 controlează si răspunde de starea de curăţenie din laborator, de buna întreţinere a aparatelor si 

instrumentarului;  

 răspunde de confidenţialitatea actului medical;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 
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h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL DIN LABORATORUL DE EXPLORARI  

Atribuţiile asistentului medical din laboratorul de explorări funcţionale sunt următoarele  

 pregăteşte si sterilizează trusele de lucru necesare investigaţiilor de laborator;  

 pregătirea si înregistrarea bolnavilor, măsurarea înălţimii si greutăţii corporale in vederea 

explorărilor ce se vor efectua;  

 efectuarea presiunilor venoase cu punctionare i.v. si emisie de sânge;  

 testarea circulaţiei arteriale periferice in cadrul oscilometriei efectuate la nivelul fiecărui 

segment al membrelor inferioare sau superioare;  

 efectuarea testelor ventilatorii simple tuturor bolnavilor ce vor suferi o intervenţie 

chirurgicala;  

 efectuarea testelor ventilatorii farmacodinamice la indicaţia medicului anestezist sau 

medicului de salon – teste cu mare risc pentru bolnav;  

 supravegherea permanenta a stării generale a bolnavului investigat , acordarea rapida a 

primului ajutor daca este necesar;  

 executarea electrocardiogramei bolnavilor ;  

 executarea testelor de EKG la efort;  

 pregătirea traseelor electrocardiografice înregistrate si prezentarea lor medicului specialist de 

laborator;  

 prelucrarea datelor si elaborarea buletinelor de investigaţii medicale , difuzarea buletinelor si 

electrocardiogramelor către clinicile spitalului;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
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b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din laborator; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.6. FARMACIA 

Art.5.6.1.Organizarea 

Farmacia cu circuit închis are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu medicamente si materiale 

sanitare a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are o singură farmacie. 

Art.5.6.2. Atribuţiile Farmaciei 

Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 

 primeşte, păstrează, prepară şi eliberează medicamente de orice natură potrivit prevederilor 

farmaciilor Române în vigoare; 

 depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi 

proprietăţile lor fizico-chimice; 

 organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri pentru 

preîntâmpinarea accidentelor; 

 prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor M.S.; 

Art.5.6.3. Atribuţiile si sarcinile personalului 

 FARMACISTUL : 

 supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice; 

 asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor; 

 participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare, intrate în farmacie şi 

efectuează recepţia calitativă a acestora; 

 verifică periodic prin analiză, cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu data de 

conservare sau acţiune terapeutică limitată în vederea preschimbării lor; 

 eliberează medicamente; 

 obţine, depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează 

posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 
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 distribuie medicamente antiinfecţioase şi ţine o evidenţă adecvată; 

 obţine şi depozitează vaccinuri sau seruri şi le distribuie în mod adecvat; 

 păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

 înaintează către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului 

rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor; 

 păstrează la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi alţi 

agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, 

aspectul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv sensivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, 

substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa pe durata 

depozitării (temperatură, lumină, umiditate); 

 participă la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la 

spălarea şi dezinfectarea mâinilor; 

 răspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a lucrărilor de gestiune 

 asigura masurile de sănătate si securitate in munca, de igiena, PSI si respectarea acestora de 

către întreg personalul 

 participă la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului de spital; 

 stabileşte pentru farmacie, necesarul anual de produse lucrări si servicii, in vederea elaborării 

programului anual de achiziţii pe unitate – in limita bugetului aprob 

 întocmeşte fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru medicamentele ce urmează a fi 

achiziţionate, conform procedurilor stabilite. 

 participă la raportul de garda. 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile farmacistului de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează 

posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi 

distribuirea lor în mod adecvat; 

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului 

responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii 

sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 

f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 

g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 

antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a 

terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

Atribuţiile farmacistului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 
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Atribuţiile farmacistului in domeniul managementului calităţii  

    a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

   ASISTENTUL DE FARMACIE de farmacie are în principal următoarele sarcini: 

 organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi 

materialelor sanitare; 

 asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor 

farmaceutice; 

 eliberează medicamente şi produs galenice, conform  condicilor de prescripţii si a condicilor 

de aparat; 

 recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate conform prescripţiei medicului; 

 oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat; 

 participă alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 

 verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 

degradarea lor; 

 răspunde de efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrărilor de gestiune repartizate; 

 participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 

 respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

 participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 

 respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii si de PSI; 

 respectă regulamentul de ordine interioară; 

Atribuţiile asistentului din farmacie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

a) depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea 

transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

c) depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în 

mod adecvat; 

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) participă la lucrările de raportare către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi 

pe secţiile unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 

f) participă la realizarea bazei de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 

antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a 

terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

g)implementează procedurile de lucru în vederea limitării infecţiilor; 

h) menţine igiena, cf  politicilor spitalului în încăperile farmaciei; 

i) semnalează farmacistului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 
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Atribuţiile asistentului din farmacie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

a)   aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului din farmacie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

  

 ÎNGRIJITORUL DE CURATENIE din farmacie are în principal următoarele sarcini: 

 face curăţenia în încăperile farmaciei; 

 spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din farmacie; 

 sesizează farmacistul şef în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor; 

 primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

 evacuează rezidurile şi le depozitează în locul indicat; 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu   Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul nr. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.7. AMBULATORUL INTEGRAT 

Art.5.7.1.Organizare : 

 Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat conform Ordinului NR. nr. 39/2008  si  

asigură asistenţă medicală ambulatorie în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, 

respectiv Pneumologie. 

 Medicii de specialitate încadraţi în spital desfăşoară activitate în sistem integrat, spital – 

ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală 

spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii ce va fi 

comunicat casei de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract. 

 Programarea nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea 

activităţii este propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul 

unităţii. 

Art.5.7.2. Atribuţiile Ambulatorului Integrat: 

 asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul 

de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu; 
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 asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit 

la controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost 

internaţi; 

 asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi 

în alte spitale. 

Art.5.7.3. Atribuţiile personalului din Ambulatorul Integrat: 

MEDICUL DE SPECIALITATE are în principal următoarele sarcini: 

 examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de care dispune, 

indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa 

bolnavului; 

 îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de 

familie, cu indicaţia conduitei terapeutice; 

 acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală până la 

spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă; 

 efectuează intervenţii de unică-chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, 

conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii; 

 recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de gradul 

de urgenţă, întocmeşte biletul de internare; 

 stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

 efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical 

periodic peroanelor trimise în acest scop de medicii de medicină generală; 

 completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia medicală pentru 

expertizarea capacităţii de muncă; 

 analizează periodic morbiditatea şi mortalitatea, alte aspecte medicale de specialitate 

propunând măsuri corespunzătoare; 

 efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie; 

 participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

 participă la acţiuni de control medical complex al unor grupe de populaţie organizate de 

conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 

 se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional; 

 se preocupă de perfecţionarea la locul de muncă a personalului din subordine; 

 urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

 controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

       Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016:   

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul nr. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL are în principal următoarele sarcini: 

 asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale; 

 răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea încăperilor 

existente, existenţa rechizitelor şi imprimatelor necesare activităţii; 

 semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 

 acordă primul ajutor de urgenţă; 

 efectuează la indicaţia medicului injecţii, vaccinuri, pansamente, precum şi alte tratamente 

prescrise; 

 răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei 

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 

 răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în vigoare; 

 primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului, aparaturii, cu 

care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosirea mobilierului şi inventarului moale 

existent în dotare; 
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 întocmeşte situaţiile statistice şi toate raportările cabinetului ; 

 desfăşoară activitate permanentă de educaţia sanitară; 

 se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului profesional; 

 întocmeşte situaţiile statistice şi toate raportările cabinetului; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei medicale de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii cu care intra in contact; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

I) aplica corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere şi 

postexpunere la sânge si alte produse biologice 

j) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

k)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind  deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

l) participă la pregătirea personalului; 

m) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentei medicale in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

nr. 1226/2012  

a)    aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentei medicale in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.8. DISPENSARUL T.B.C. 

Art.5.8.1.Organizare: 

Dispensarul T.B.C. Aiud din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în specialitatea de 

pneumoftiziologie, fiind unitatea care construie, derulează si supervizează activitatea de prevenire şi 

combatere a tuberculozei pentru zona municipiului Aiud, în conformitate cu prevederile Programului 

National de Control al Tuberculozei. 

Asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate- pneumologie- bolnavilor cu afecţiuni tbc si/sau 

nontbc, cu profil de afecţiune acuta sau cronica, si este organizat astfel: 

               -    cabinet consultaţii de specialitate pneumologie; 
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               -    cabinet TSS; 

               -    camera de recoltat spute; 

               -    compartimentul de explorări funcţionale – spirometrie si testări IDR-PPD 

               -    radiologie si imagistica medicala 

Dispensarul T.B.C. este condus de un medic coordonator.  

Art.5.8.2. Atribuţiile Dispensarului TBC: 

 asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor TBC 

adulţi si/sau copii;  

 asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta;  

 programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programului 

National de Control a Tuberculozei; 

 aplicarea masurilor specifice de prevenire si combatere a tuberculozei si a altor boli cronice 

respiratorii care sunt încadrate in sindroamele posttuberculoase; 

 organizarea si efectuarea examenelor de specialitate in cadrul examenului medical la angajare 

si controlul medical periodic al unor categorii de salariaţi, contra cost, cu respectarea clauzelor 

din contractele încheiate cu terţii; 

 organizarea depistării active, prevenirii si combaterii tuberculozei pulmonare; 

 studierea morbidităţii si mortalităţii din teritoriul aferent prin tuberculoza, precum si 

efectuarea de studii cu caracter epidemiologic; 

 dispensarizarea pacienţilor cu tuberculoza respiratorie si extra respiratorie cu localizare mai 

ales intratoracica, precum si a unor persoane sănătoase supuse riscului crescut de îmbolnăvire 

tbc; 

 îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate in acordarea asistentei 

medicale a populaţiei in profilul T.B.C. ; 

 deplasarea periodica a medicilor de specialitate la dispensarele de medicina generala si familie 

arondate Dispensarului TBC Aiud; 

 informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra drepturilor si 

îndatoririlor pe care le au pentru cunoaştere si păstrarea propriei sănătăţi, potrivit prevederilor 

legale; 

 instituirea înregistrărilor în evidenta activa a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe teritoriul 

municipiului Aiud; 

 consultarea si urmărirea tratamentului antituberculos pentru pacienţii de pe teritoriul 

municipiului Aiud prin cabinetele de consultaţii si sala de tratamente; 

 recoltarea de spute in camera speciala, pentru toţi pacienţii in curs de tratament antituberculos; 

 evaluarea funcţiei respiratorii pentru toţi bolnavii de tuberculoza cărora le sânt solicitate 

documentare medicale pentru precizarea stadiului bolii;  

 depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extra pulmonare de tip intratoracic în 

rândul populaţiei arondate (consultaţii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele asigurate, 

cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie si medicii de alte specialităţi, consulturi 

intersecţii); 

 asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afecţiuni 

ne-TBC acute si cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament  

 la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-evolutiva, luarea de masuri imediate de 

trimitere a bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie sau in sanatorii 

T.B.C.; 
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 organizarea de acţiuni de supreveghere si aplicare de masuri specifice in focarele T.B.C. 

cazuri noi, readmise, eşecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete 

epidemiologice cu controlul contacţilor intrafamiliali si de la locul de munca; instituirea 

tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS); cu monitorizarea aplicării 

DOTS;  

 asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externaţi din spitale, sanatorii si continuarea 

tratamentului antituberculos in faza sa ambulatorie; 

 asigura evaluarea bacteriologica, radiologica si clinica a bolnavilor de tuberculoza in curs de 

tratament conform Programului National de Control al Tuberculozei; 

 organizează comunicarea cu reţeaua de medicina primara si colaborează cu aceasta in 

administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum si in dispensarizarea activa a 

bolnavilor T.B.C. in curs de tratament; 

 asigura organizarea, desfăşurarea si evaluarea activităţii de depistare a tuberculozei prin 

instituirea de activităţi specifice de tip SCREENING; 

 asigura expertizarea si confirmarea stării de sănătate sau boala pulmonara pentru toate 

categoriile de persoane la care se impune obligaţia controlului radiologic pulmonar conform 

legislaţiilor in vigoare; 

Art.5.8.3. Atribuţiile si sarcinile personalului: 

MEDICUL COORDONATOR AL DISPENSARULUI TBC 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare directorului medical si spre aprobare managerului; 

 respecta normele de protecţia muncii;  

 respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor. 

 Stabileşte normarea fiecărui cadru medical prin arondarea un teritoriu din oraşul Aiud şi 

comunele limitrofe. 

 Face propuneri de achiziţii de medicaţie specifica si materiale sanitare.  

 Coordonează toate activităţile privind derularea Subprogramului National TBC pentru 

municipiul Aiud si zonele limitrofe acestuia pe care le efectuează împreună cu personalul aflat 

in subordinea sa. 

 Stabileşte atribuţiile dispensarului in conformitate cu cele prevăzute de Programul National de 

Control al Tuberculozei.  

 În activitatea de control al aplicării Programului naţional de control al Tuberculozei, stabileşte 

responsabilităţile cadrelor medicale, 

 dispune masurile necesare aplicării metodologiei de program in vederea asigurării îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute;  

 răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul 

subprogramului de sănătate PN1.3. si de raportarea la timp a datelor către Spitalul de 

Pneumoftiziologie si către Direcţia de Sănătate Publica;  

 asigura coordonarea datelor statistice care rezuma întreaga activitate profesionala din teritoriul 

propriu de arondare Dispensarului TBC Aiud 

 asigura  verificarea si sumarea activităţilor specifice prestate in teritoriul arondat municipiului 

,  cu prelucrarea statistica a acestor date, verificarea lor in teren, transmiterea lor către reţelele 

de rang superior (D.S.P, Controlul Epidemiilor, Direcţia de Statistica Judeţeana, Inspectoratul 

Teritorial de Munca, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Naţionala de Sănătate, Unitatea 

Centrala de Implementare a Programului National de Control al Tuberculozei); 
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 răspunde de veridicitatea si confidenţialitatea datelor transmise conform legislaţiei in vigoare 

cu aplicarea tuturor penalităţilor prevăzute; 

 răspunde de comunicarea la termen a acţiunilor sub forme statistice profesionale, financiare 

prin activităţi defalcate si sumate pentru unităţile din reţeaua T.B.C. Aiud, către: Unitatea 

Centrala de Evaluare si coordonare a PNCT, Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate, 

Direcţia Sanitara Judeţeana de Statistica, Serviciul Programe de Sănătate Regional , Serviciul 

Programe de Sănătate Judeţean. 

 evaluează impactul tuberculozei asupra stării de sănătate a populaţiei cuprinsa in 

subprogramul de sănătate.  

 Prezintă conducerii spitalului arondarea teritoriala a cabinetelor medicale de 

pneumoftiziologie;  

 Organizează efectuarea controlului de specialitate in unităţile sanitare MGMF din teritoriul 

arondat Dispensarului TBC Aiud; 

 urmăreşte îmbunătăţirea continua a calităţii actului medical; 

 asigura un nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu si al 

instruirii personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice; 

 analizează periodic starea de sănătate a populaţiei, a calităţii asistentei medicale (concordanta 

diagnosticului intre dispensarul medical MGMF, policlinica, spital si Dispensarul TBC, 

respectarea tratamentului indicat), precum si altor aspecte medico-legale aferente desfăşurării 

actului medical. 

Conform Ord. NR. nr 1031/2010 art. 9 medicul coordonator al programelor de sănătate, are si 

următoarele atribuţii:    

 răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;  

 răspunde de organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific 

concordant cu programul, medicul curant (cod parafa), bunurile si serviciile acordate, 

cantitatea si valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea 

protocoalelor;  

 dispune masurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, in vederea 

asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute in acesta;  

 răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute in cadrul programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate, in conformitate cu prevederile in vigoare;  

 răspunde de analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical către 

direcţia de sănătate publica judeţeana/a municipiului Bucureşti, precum si de realitatea si 

exactitatea acestora;  

 se asigura ca serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract se încadrează din punct 

de vedere al calităţii in normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate in condiţiile 

legii;  

 răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor si la 

modul de acordare a tratamentului, in cadrul programelor naţionale de sănătate;  

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile medicului (indiferent de specialitate) de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016:   
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a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, 

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 

antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor 

instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

secţie/altă unitate medical 

Atribuţiile medicului in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 

1226/2012  

a)    supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

b)    aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

c) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile medicului in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ASISTENTUL MEDICAL  

 Asista medical la consultaţii si tratamente 

 Păstrează si răspunde de documentele bolnavilor 

 Administrează tratamentul sub directa observaţie, cu consemnarea fiecărei doze; semnalează 

medicului neprezentarea bolnavilor la tratament; 

 Semnalează si raportează medicului orice reacţie adversa la tratament; 

 Instruieşte bolnavul si supraveghează recoltarea probelor de sputa; 

 Urmăreşte controlul contacilor; 

 Participa la acţiuni de educaţie sanitara; 
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 Efectuează vaccinarea BCG; 

 Desfăşoară activitate cu precădere in focarul de tuberculoza; 

 Participă la efectuarea anchetei epidemiologice; 

 Tine evidenta focarelor de tuberculoza; 

 Se deplasează imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament, ducandu-le priza 

de medicamente omisa; in cazul in care nu îl găseşte întocmeşte note informative si solicita 

sprijinul autorităţilor, respectiv ale politiei, pentru prezentarea bolnavilor la tratament;  

 Colaborează strâns cu medical de familie; 

 Participa active la tratamentul bolnavilor sub directa observaţie; 

 La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale  profesionale. 

 Respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile asistentei medicale de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate; 

c) menţine igiena, cf  politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

d) informează cu promptitudine medicul în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii cu care intra in contact; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

i) aplica corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de  

expunere si postexpunere la sânge si alte produse biologice 

j) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii 

de lucru si ROI.  

k) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

l) participă la pregătirea personalului; 

m) participă la investigarea focarelor. 

Atribuţiile asistentului medical in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

a) aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din activitatea medicala. 

Atribuţiile asistentului medical in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ÎNGRIJITORUL DE CURAŢENIE: 

 Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 
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 Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a 

încăperilor, mobilierului, ferestrelor; 

 Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în  aceste 

locuri; 

 Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 

 Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de 

depunerea lor corect; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă    personal, 

precum şi a celor ce se folosesc în comun; 

 Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  activităţile 

medicale (conform Ordinelor M.S.); 

 Executa colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se    asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii 

 Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are 

in responsabilitate: ustensile, produse etc.; 

 Respecta permanent regulile de igiena personala si declara îmbolnăvirile pe care le     prezintă 

personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

 Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, 

îngrijindu-se de aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard pentru identificare; 

 Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de  securitate; 

Respecta normele P. S. I.; 

 Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, aparţinători si celelalte persoane cu care vine 

în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 

civilizate faţă de orice persoana pe parcursul desfăşurării întregii activităţi in cadrul spitalului; 

 La solicitarea, execută şi alte sarcini de serviciu în limita competentelor sale profesionale. 

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

 Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu  Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b) aplică corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere 

si postexpunere la sânge si alte produse biologice 

       c)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

       d)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind  deşeurile 

rezultate din activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

  c)  aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 
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Art.5.9. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ - INTERNARI 

Art.5.9.1.Organizare  

Compartimentul este organizat pe doua secţiuni distincte: 

Statistica medicala  + Internări - externări 

Informatica medicala 

Art.5.9.2. Atribuţiile compartimentului: 

 Statistică medicală + internări externări 

 întocmirea rapoartelor de statistică medicală 

 calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului : lunar trimestrial, 

anual  

 întocmeşte toate documentele privind internarea-externarea pacienţilor 

 Informatică medicală 

 Prelucrarea datelor la nivel de pacient ( SUI) pt. INCDS Bucureşti 

 Operarea Foilor de Observaţie Clinica in programul naţional DRG 

Art.5.9.3. Atribuţiile personalului: 

REGISTRATORUL MEDICAL 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice  şi 

le transmite spre avizare si aprobare managerului.  

 raportează lunar Comitetului director situaţia indicatorilor realizaţi 

 calculează şi raportează indicatori de performanta ai activităţii medicale directorului medical, 

si managerului; 

 asigura întocmirea şi prezintă la timp, indicatorii de performanta ai managementului spitalului, 

conform Ord. nr.. 

 ţine evidenta datelor statistice, întocmeşte si transmite rapoartele de statistica medicala ale 

spitalului. 

 asigura prelucrarea si corectitudinea datelor statistice raportate; 

 efectuează internări zilnic, în zilele lucrătoare si completează datele de identificare ale 

pacientului in FOCG şi pe suport electronic; 

 primeşte documentaţia medicala a bolnavilor ieşiţi din spital (foi observaţie, foi temperatura) 

 clasifică şi arhivează foile de observaţie ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe ani; 

 transmite toate datele necesare medicilor in scopul bunei derulări a actului medical; 

 pune la dispoziţia medicilor şefi de secţii a datele statistice si a documentaţiei medicale 

necesare desfăşurării actului medical; 

 întocmeşte si transmite corespondenta la dispensarele de specialitate TBC; 

 întocmeşte opisuri cu bolnavii ieşiţi din spital si cei intraţi; 

 controlează si trece in foile de observaţie situaţiile BK pozitive; 

 întocmeşte si transmite datele la dispensarele de specialitate TBC a culturilor pozitive pe baza 

de corespondenta; 

 duce si aduce in secţii foile de observaţii cu toate datele pe care acestea le conţin; 

 întocmeşte  „mişcarea zilnica a bolnavilor ” in colaborare cu asistentele şefe se secţie; 

 întocmeşte deconturile pacienţilor care nu dovedesc calitatea de asigurat; 

 întocmeşte răspunsurile la adresele primite de la diferite instituţii si instanţe judecătoreşti; 

 tine legătură cu sanatoriile TBC din tara; 

 distribuie carnetele de concedii medicale pe baza procedurii stabilite de conducerea spitalului; 

 in caz de nevoie, la solicitarea conducerii spitalului executa si alte sarcini de serviciu. 
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 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, precum şi 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile registratorului medical de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţiile registratorului medical in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu 

Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile registratorului medical in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

OPERATOR DRG 

 înregistrează intrările si ieşirile bolnavilor din spital, raportează zilele de spitalizare/caz 

externat către CJAS Aiud, urmărind validarea tuturor cazurilor, ţinând permanent legătura cu 

compartimentul financiar-contabilitate precum si cu conducerea spitalului; 

 operează Foile de Observaţie Clinice Generale in program naţional DRG; 

 Efectuează exporturile de date din sistemul DRG, centralizarea acestora si transmiterea la 

INCDS Bucureşti. 

 Preia si prelucrează datele la nivel de pacient – de la INCDS Bucureşti; 

 Asigura raportarea si validarea ulterioara a cazurilor prin sistem DRG; 

 respecta confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi, precum si 

intimitatea si demnitatea acestora; 

Atribuţiile operatorului DRG de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.10. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE 

ASISTENŢEI MEDICALE (PLIAAM) 

Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical este un obiectiv permanent al profesiunii 

medico-sanitare şi un criteriu de evaluare a calităţii managementului în unităţile sanitare. 
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Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical sunt obligaţii profesionale şi de serviciu 

pentru toate categoriile de personal medico-sanitar si auxiliar din unităţile  prestatoare de servicii şi 

îngrijiri medicale. 

Art.5.10.1.Organizare: 

Compartimentul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale (PLIAAM) este 

organizat în baza ordinului NR. 1101/2016 de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare 

Compartimentul are următoarea componenţă: 

 1 medic epidemiolog cu atribuţii de coordonator de compartiment, care poate fi angajat 

propriu al unităţii in cadrul compartimentului, sau prin contractarea de prestări de servicii 

specifice cu DSP Alba  

Coordonatorul compartimentului va fi autorizat prin decizie administrativă a managerului atât pentru 

verificarea modului de respectare a protocoalelor şi procedurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, cât şi pentru a propune managerului sancţiuni administrative pentru tot 

personalul unităţii sanitare cu abateri de la acestea; 

 1 responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor numit prin decizia managerului, care 

poate fi un medic de boli infecţioase încadrat la unitatea sanitară sau prin contractarea de 

prestări de servicii specifice, iar în lipsa acestuia un medic clinician care a absolvit un curs de 

perfecţionare profesională în domeniu; 

 1 asistent medical cu pregătire postliceală de profil sau de asistent medical generalist care a 

absolvit un curs de perfecţionare profesională în igiena, la 250 de paturi; 

 1 infirmier/agent DDD cu sarcini de dezinfecţie, dezinsecţie si deratizare, cu calificare in 

domeniu de activitate. 

Art.5.10.2. Atribuţiile compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale: 

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al 

unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a 

planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, 

anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din 

spital; 

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în 

cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în 

cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 
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j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale 

şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta; 

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de 

supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale 

unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii; 

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin 

recoltarea testelor de autocontrol; 

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de 

la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc 

epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate 

cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor 

caracteristici suplimentare; 

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 

sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală; 

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 

pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal; 

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate 

cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice 

necesare; 

x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor 

identificate în focar; 

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de 

sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 

conform reglementărilor în vigoare; 

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale 

Art.5.10.3.Atribuţiile personalului  

MEDICUL EPIDEMIOLOG 

Medicul epidemiolog din cadrul Comp. PLIAAM are următoarele atribuţii:  

 îndeplineşte atribuţii de coordonator de compartiment şi membru în Comitetul director al 

unităţii sanitare, direct subordonat managerului unităţii; 
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 organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

 propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele 

de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 coordonatorul/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 

Director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 

corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de 

specialitate; 

 participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare a planul anual de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

 organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 

Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului 

de antibiotice din spital; 

 organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

 participă la elaborarea ghidului de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea 

precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi 

la pacienţii internaţi; 

 participă la lucrările prin care se întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi 

limitare în conformitate cu aceasta; 

 implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile 

de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

 participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor 

de autocontrol; 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 

patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau 

cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul 

obţinerii unor caracteristici suplimentare; 

 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 

circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 

învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

 avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

 controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi 

izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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 dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 

paraclinice necesare; 

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de 

sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este 

arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 

ASISTENTUL DE IGIENĂ  

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

 participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

 organizează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

 participă la elaborarea ghidului de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea 

precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi 

la pacienţii internaţi; 

 participă la lucrările prin care se întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi 

limitare în conformitate cu aceasta; 

 controlează completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 

 raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale 

unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii; 

 participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor 

de autocontrol; 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 

patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau 

cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 

 supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 

sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

 supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 

circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 

învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

 supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de 

triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru 

toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 
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 dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 

paraclinice necesare; 

 întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 

riscurilor identificate în focar; 

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale în exercitarea profesiei asistentul 

medical desemnat îşi organizează activitatea utilizând eficient timpul in funcţie de tipul de 

activitate al spitalului; 

 întocmeşte orice alte lucrări/situaţii referitoare la activitatea compartimentului, in limita 

competentelor sale profesionale. 

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

INFIRMIERUL / AGENTUL DDD 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

 efectuează dezinfecţia, dezinsectizarea si deratizarea suprafeţelor spitalului, conform normelor 

in vigoare si planificării acestora;  

 efectuează dezinsectizarea si deratizarea suprafeţelor spitalului, conform normelor in vigoare 

si planificării acestora;  

 respecta normele igienico-sanitare si de securitate si sănătate a muncii, privind substanţele 

folosite; 

 asigură dezinfecţia apelor uzate; 

 răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie  si dezinsecţie, de repararea şi 

întreţinerea acesteia şi de folosirea ei în condiţii corespunzătoare; 

 aplică corect masurile profilactice primare si secundare in ceea ce priveşte riscul de expunere 

si post expunere la sânge si alte produse biologice 

 utilizează echipamentul de protecţie corespunzător manoperei efectuate conform Procedurii de 

lucru si ROI.  

 aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicala. 

 Execută orice alte sarcini privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea, încredinţate de 

medicul sau asistenta desemnata, in limita competentelor sale. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul 

NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 
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  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţiile operatorului DRG in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ATRIBUŢIILE MEDICULUI RESPONSABIL CU POLITICA DE UTILIZARE A 

ANTIBIOTICELOR : 

a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase 

şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar; 

b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de 

tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică; 

c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în 

spital; 

d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează 

activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice; 

e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea 

sanitară; 

f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a 

antibioticelor; 

g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic 

la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient 

datele de microbiologie disponibile); 

h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, 

pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie; 

i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la 

antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi; 

j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul 

acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor); 

k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a 

antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune 

managerului măsuri de îmbunătăţire. 

l) aplică corect masuri profilactice primare si secundare in ce priveşte expunerea accidentala la 

produse patologice. 

 

Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, din care vor face parte: 

 şeful compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

 medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor;  

 directorul de îngrijiri/directorul medical 

 farmacistul, 

 medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are 

contract, 

 toţi şefii de secţie. 
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Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza 

situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul director. 

Art.5.11. STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

 La nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale funcţionează structura de management al calităţii serviciilor medicale – 

conform Ordinului NR. nr.975/2012. 

Art.5.11.1.Organizare: 

Structura de management al calităţii serviciilor medicale (SMC) este in subordinea managerului si se 

normează la posturi fixe generale; se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puţin 

de 300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi. 

Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire in 

domeniul calităţii serviciilor medical, recunoscut de Ministerul Sănătăţi. 

Spitalul îşi dezvoltă propriul Sistem de Management al calităţii astfel încât acesta să poată fi utilizat, 

menţinut şi îmbunătăţit continuu. 

Scopul implementării Sistem de Management al Calităţii 

Descrierea sistemului de management al calităţii cu privire la modul de aplicare a  cerinţelor SR EN 

ISO 9001:2008 referitoare la sistemul de management al calităţii în cadrul spitalului; 

Structura are următoarea componenta: 

          1 medic – cu atribuţii de sef de structura 

          1 jurist 

          1 economist 

          1 asistent medical 

Art.5.11.2. Atribuţiile structurii (SMC): 

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:  

b1) manualul calităţii; 

b2) procedurile;  

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 

unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de 

calitate; 

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 

management al calităţii; 

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager; 

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile 

de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor; 

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.  

Art.5.11.2. Atribuţiile personalului structurii (SMC): 
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MEDICUL 

Prin decizia managerului este numit sef de structura si are următoarele atribuţii: 

A. Coordonează activităţile privind calitatea serviciilor spitalului; 

B. Asigură că procesele necesare Sistemului de Management al Calităţii sunt stabilite, implementate 

si menţinute; 

C. Asigură generarea şi colectarea informaţiilor şi datelor, care formează baza de cunoştinţe pentru 

şedinţele de analiză ale managementului, incluzând nevoile de îmbunătăţire; 

D. Asigură  existenţa  conştiinţei  privind  calitatea  în  diferite  arii  funcţionale ale organizaţiei; 

E.   Rezolvă  diferite probleme legate de calitatea serviciilor şi a  sistemului de management; 

F. Raportează   conducerii   organizaţiei   la   cel   mai   înalt   nivel   funcţionarea, performanţa 

sistemului de management de calitate, pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestui sistem , 

G. Asigură  că  este  promovată  în  cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor pacienţilor, 

însoţitorilor. 

H. Menţine   relaţia   cu   părţi   externe   în   chestiuni   legate   de   sistemul   de management. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

 

JURISTUL, ECONOMISTUL, ASISTENTUL MEDICAL – fiecare in domeniul si specialitatea sa, 

au următoarele atribuţii: 

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii, pe 

domenii sale de activitate:  

b1) manualul calităţii; 

b2) procedurile;  

c) implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza 

procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; 

d) implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 

management al calităţii; 

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager; 

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile 

de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor; 

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul sau, de management al calităţii.  
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind  deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Art.5.12. APARATUL FUNCŢIONAL 

Art.5.12.1. BIROUL RESURSE UMANE – SERVICII INTERNE 

Atribuţiile biroului 

Acest birou este organizat in structura unităţii fiind in subordinea directa a managerului. Biroul 

Resurse Umane  asigura cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unităţii, in vederea 

realizării obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţionala, motivata si eficienta, 

asociata atât cu resursele financiare prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cu 

obligaţiile contractuale asumate in domeniul sănătăţii. 

Art.5.12.1.1.Biroul Resurse Umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, 

raporturile de munca si salarizarea personalului in concordanta cu structura organizatorica si 

complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, in vederea realizării 

cu eficienta maxima a obiectivelor unităţii sanitare si a satisfacerii nevoilor angajaţilor.         

Art.5.12.1.2.În cadrul biroului se efectuează toate lucrările impuse de legislaţia în vigoare cu referire 

la personal şi cheltuielile de personal aferente:  

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

 efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la structură şi toate modificările de structuri ale unităţii 

 normarea personalului – conform normativelor in vigoare 

 efectuarea lucrărilor privind statul de funcţiuni – întocmire si modificări curente cu încadrarea 

în limita numărului de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de venituri si 

cheltuieli aprobat; 

 efectuarea lucrărilor privind organigrama – întocmire si modificări curente privind structura 

unităţii si numărului de posturi in limita normativelor de personal; 

 întocmirea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor 

individuale de munca ale angajaţilor, precum şi a lucrărilor care asigura evoluţia in cariera a 

personalului, prin promovare; 

 întocmirea tuturor lucrărilor privind stabilirea si actualizarea drepturilor salariale ce se cuvin 

personalului prevăzute de legislaţia in vigoare si  Contractul Colectiv de Munca.  

 Urmăreşte întocmirea si actualizarea de către conducătorii de compartimente a fiselor de post 

si asigura gestionarea lor conform prevederilor legale; 

 întocmirea si actualizarea REVISAL; 

 gestionează procesul de efectuare a lucrărilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale salariaţilor;  

 întocmeşte documentaţii si adeverinţe in vederea pensionarii personalului; 

 întocmirea statelor de plata  

 întocmirea declaraţiilor către ANAF privind obligaţiile unităţii la bugetul de stat si bugetul 

asigurărilor sociale asupra fondului de salarii;  
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 întocmirea dărilor de seama statistice privind numărul de posturi pe categorii de personal si 

fondul de salarii; 

 participa împreuna cu angajatorul, pe baza propunerilor întocmite de către şefii de secţii / 

compartimente / servicii , la elaborarea planului anual de formare profesionala, cu consultarea 

sindicatului sau după caz a reprezentantului salariaţilor 

 organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a examenelor 

pentru obţinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 

 întocmeşte metodologia de concurs si asigura secretariatul comisiilor de concurs. 

 tine evidenta vechimii in munca si in specialitate a personalului; 

 întocmeşte si transmite orice lucrări de personal si salarizare solicitate de către: CJ, NR., 

CJAS, DSP, Direcţia Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeana de Statistica; 

 asigura stabilirea, programarea si evidenta efectuării concediilor de odihna, precum si a 

celorlalte concedii de care beneficiază angajaţii: concedii suplimentare, concedii de 

evenimente, concedii fără plata, concedii de formare profesionala. 

 întocmirea notelor de transfer, notelor de lichidare a personalului; 

 evidenta personalului încadrat si lichidat; 

 eliberarea la cerere a adeverinţelor de salarizare, vechime, încadrare în grupa de munca sau 

grad de invaliditate; 

 întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul muncii; 

Art.5.12.1.3.Atribuţiile personalului 

ŞEF BIROU 

 Să cunoască temeinic si aplice corect prevederile actelor normative in vigoare care 

reglementează drepturile si obligaţiile personalului; 

 întocmeşte Regulamentul de Organizare si Funcţionare si Regulamentul Intern pe care le 

supune spre aprobare Comitetului Director si apoi organelor abilitate; 

 întocmeşte şi actualizează Statul de funcţii si Statul de personal, pe care le supune spre 

aprobare; 

 efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la  structură şi toate modificările de structuri ale unităţii; 

 Elaborează proceduri operaţionale pe domeniul Resurse Umane; 

 Prelucrează actele normative privind domeniul Resurse Umane, cu personalul din cadrul 

biroului; 

 coordonează întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea şi salarizarea personalului 

pornind de la  normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., respectând criteriile 

stabilite pentru   fiecare categorie de personal şi avizate de Ministerul Muncii; 

 coordonează lucrările de normare a personalului; 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator împreună cu şeful secţiei şi 

face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

 participă la stabilirea fişelor posturilor personalului angajat; 

 participa la recrutarea si selecţia personalului pentru ocuparea posturilor vacante; 

 participa la evaluarea performantelor personalului angajat; 

 gestionează potenţialul uman al unităţii, alcătuind dosarele de personal 

 participa la administrarea fondului de salarii 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului 
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 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 asigura organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a 

examenelor pentru obţinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 

 pune in aplicare deciziile managerului cu privire la resursele umane 

 îndrumă şi coordonează întocmirea actelor sub a căror forma se materializează drepturile de 

personal : state de plata, declaraţii privind constituire stagiilor de cotizare( pensii, şomaj 

asigurări de sănătate), s.a. 

 urmăreşte aplicarea prevederilor legislaţiei în materia salarizării personalului (salarii, 

indemnizaţii, sporuri), concedii medicale, concedii de odihna etc.; 

 aplica prevederile legale privind încadrarea şi promovarea personalului pe grade si trepte 

profesionale; 

 întocmeşte metodologia de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor 

vacante/temporar vacante si examenelor de promovare in funcţie, grade sau trepte 

profesionale; 

 exercita controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui birou; 

 vizează din partea biroului toate documentele care sunt supuse controlului intern; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b) utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST/JURIST – PERSONAL  

 Să cunoască temeinic legislaţia in vigoare care reglementează drepturile şi obligaţiile 

personalului 

 întocmeşte contractele de munca ale angajaţilor si actele adiţionale privind modificarea 

contractelor individuale de munca in condiţiile prevăzute de Codul Muncii 

 întocmeşte încadrarea personalului ca funcţie, grad, gradaţie si nivel de salarizare (salar de 

baza, sporuri, s.a.) 

 întocmeşte si actualizează dosarul de personal al fiecărui angajat cu toate actele necesare: 

contract de munca, acte adiţionale la  contractile de munca, decizii de personal, fisa postului, 

acte se studii, perfecţionări, specializări, formare profesionala, copii acte de identitate, copii 
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certificate căsătorie, copie certificate naştere, certificate naştere copii, fisa anuala de evaluare, 

fisa de aptitudine medicala în munca, fişa de protecţia muncii, fisa PSI, C.V,  etc. 

 întocmeşte toate deciziile de personal, in baza prevederilor legale, privind: încadrarea, 

modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca precum şi stabilirea si 

modificarea drepturilor salariale; 

 întocmeşte documentele privind modificarea transei de vechime in munca si efectele acesteia 

(avansarea in gradaţie, modificarea numărului de zile de concediu de odihna, s.a.) 

 participa la lucrările privind normarea personalului; 

 stabileşte numărul zilelor de concediu de odihna si concediu suplimentar – conform legislaţiei 

in vigoare;  

 eliberează, preschimba si vizează legitimaţiile de serviciu pentru întreg personalul pe baza 

registrului întocmit in acest sens. 

 eliberează adeverinţe privind activitatea unor salariaţi sau foşti salariaţi, precum si alte 

adeverinţe la solicitarea salariaţilor; 

 calculează pentru fiecare salariat în parte vechimea totala în munca pentru stabilirea 

concediului de odihna, si a condiţiilor de promovare în funcţie, grade sau trepte profesionale; 

 întocmeşte si eliberează notele de lichidare pentru toţi salariaţii care pleacă din unitate; 

 tine evidenta registrului numerelor matricole; 

 tine evidenta concediilor de odihna ce se acorda in baza programării anuale  

 tine evidenta concediilor fără plata, de formare profesionala s.a.  

 întocmeşte rapoarte statistice si dări de seama şi declaraţii legate de personal si salarizare 

 in baza referatelor şefilor locurilor de munca întocmeşte ,,Planul de formare profesionala” 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte 

lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor 

verbale ale comisiilor, în conformitate cu  prevederile legale; 

 participa la întocmirea metodologiei de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a 

posturilor vacante/temporar vacante si examenelor de promovare in funcţie, grade sau trepte 

profesionale; 

 Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului Comisiei 

de Disciplină; 

 Aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă; 

 răspunde de evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecărui angajat, in 

conformitate cu legislaţia in vigoare, asigura distribuirea pe secţii/compartimente a 

formularelor si a criteriilor de evaluare; se asigura de primirea lor la termenul stabilit pentru 

valorificare, depunere la dosarul personal si introducere in aplicaţia informatica; 

 întocmeşte si actualizează Registrul Electronic de Evidenta al Salariaţilor; 

 urmăreşte şi întocmeşte situaţia personalului care întocmeşte condiţiile de promovare; 

 răspunde de întocmirea actelor privind Programul de voluntariat care se desfăşoară in cadrul 

spitalului, întocmeşte dosarele voluntarilor astfel încât la finalul perioadei de voluntariat 

persoana respectiva sa obţină certificat de voluntar 

 întocmeşte răspunsuri la diverse solicitări ale salariaţilor unităţii sau altor unităţi, cu privire la 

salarizare, respectând termenele legale; 
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 Da relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecărui salariat, fără a discuta cu alte 

persoane neacreditate, atât din unitate cat si din afara ei, despre situaţia drepturilor salariale 

sau de personal ale angajaţilor; 

 răspunde de corectitudinea raportărilor si a datelor înregistrate in raportare si alte documente 

specifice pe care le întocmeşte; 

 are obligaţia ca la momentul identificării unor erori sau omisiuni legate de activitatea 

desfăşurata, sa aducă la cunoştinţă sefului ierarhic superior acest fapt întocmind o nota 

explicativa si sa asigure corecţia erorilor; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf,procedurilor legale; 

 Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 

 primeşte si rezolva corespondenta ce i se repartizează; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

REFERENT DE SPECIALITATE / ECONOMIST - SALARIZARE 

 Să cunoască temeinic prevederile legislative cu privire la domeniul sau de activitate 

 Să cunoască si sa-si însuşească programul informatic privind salarizarea si orice alte raportări 

privind salarizarea. 

 Verifică pontajele de prezenta, întocmite de şefii de compartimente;   

 Verifică lunar prin sondaj, concordanta pontajelor cu condicile de prezenta, grafice de lucru si 

gărzi ( nr. nopţi, nr S+D, sărbători legale, s.a.) 

 Introduce pontajele in aplicaţia informatica de salarii si răspunde de calculul drepturilor 

salariale: salar de baza, spor pentru condiţii de munca, spor de tura , spor de noapte, s.a. 

sporuri, gărzi, indemnizaţi concediu de odihna, concediu de boala, etc., cf pontajelor si a 

deciziilor ; 

 Operează reţinerile si debitele de orice fel din salarii, conform prevederilor legale; 

 Listează statele de plata pe locuri de munca si categorii de personal. 

 Calculul corect al impozitului pe salarii si a contribuţiilor aferente salariilor     

 ( impozit, CAS, şomaj, asigurări de sănătate etc.) suportate atât de angajat cat si de angajator, 

in conformitate cu legislaţia in vigoare; 
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 Efectuează situaţia recapitulativa a salariilor, notele contabile privind înregistrarea salariilor, a 

reţinerilor si a contribuţiilor si le înaintează comp Financiar-contabilitate, lunar. 

 întocmeşte statele privind indemnizaţiile de boala 

 distribuie personal fluturaşii de salarii, generaţi de aplicaţia informatica; 

 stabileşte sumele si întocmeşte lunar ordonanţările la plata si ordinele de plata in vederea 

virării reţinerilor de pe statele de plata si a contribuţiilor aferente, prin Trezoreria Aiud. 

 Prezintă lunar băncilor cu care unitatea are convenţie pentru plata drepturilor salariale, 

documentele necesare pentru plata acestora si încărcarea cardurilor de salarii ale personalului; 

 Ţine evidenta numărului de zile de concediu medical si eliberează adeverinţe in acest sens 

pentru acordarea certificatelor de concediu medical, pentru personalul unităţii; 

 Ţine evidenta absentelor nemotivate pentru fiecare angajat in parte; 

 Completează notele de lichidare cu veniturile realizare;  

 Generează din programul de salarii, declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor 

sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112), obligaţiile de plata la bugetul de 

stat (D100), M500 etc., aplica semnătura electronica si le transmite online la ANAF. 

 Întocmeşte si depune lunar ,,Cererea privind suma rămasă de recuperat de la FNUASS pentru 

concedii si indemnizaţii” si preda certificatele medicale ale salariaţilor la Casa de Asigurări de 

Sănătate; 

 Întocmeşte situaţiile lunare/semestriale privind numărul de posturi si fondul de salarii, către: 

DSP Alba, C.J. Alba, ANAF,  

 Întocmeşte situaţiile statistice si raportările lunare, semestriale si anuale privind personalul si 

salarizare; 

 Întocmeşte răspunsuri la diverse solicitări ale salariaţilor unităţii sau altor unităţi, cu privire la 

salarizare, respectând termenele legale; 

 Da relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecărui salariat, fără a discuta cu alte 

persoane neacreditate, atât din unitate cat si din afara ei, despre situaţia drepturilor salariale 

sau de personal ale angajaţilor; 

 Participa la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, furnizând date in 

domeniul salarizării; 

 eliberează adeverinţe privind activitatea unor salariaţi sau foşti salariaţi, precum si alte 

adeverinţe la solicitarea salariaţilor; 

 Întocmeşte documentele sub a căror forma se materializează acordarea tichetelor de masa ( 

necesar, comanda, recepţie, distribuire nominala, pentru personalul care beneficiază de 

acestea; 

 Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza 

cu datele noilor angajaţi; 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi întocmeşte toate lucrările necesare pentru 

încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, 

în conformitate cu  prevederile legale; 

 executa orice alte lucrări privind salarizarea personalului 

 primeşte si rezolva corespondenta ce i se repartizează; 

 răspunde de corectitudinea raportărilor si a datelor înregistrate in raportare si alte documente 

specifice pe care le întocmeşte; 
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 are obligaţia ca la momentul identificării unor erori sau omisiuni legate de activitatea 

desfăşurata, sa aducă la cunoştinţa sefului ierarhic superior acest fapt întocmind o nota 

explicativa si sa asigure corecţia erorilor; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 respecta Regulamentul Intern 

 respecta normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrării secretului profesional 

 Executa si alte sarcini primite de la conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

SERVICII INTERNE : SECRETARIAT-REGISTRATURA -ARHIVA 

       

       Atribuţiile compartimentului 

Primirea, înregistrarea si predarea corespondentei 

Lucrări de secretariat 

Evidenta obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă 

Arhivarea documentelor create in unitate si gestionarea fondului arhivistic creat. 

 

      Atribuţiile personalului 

REFERENT 

 îndeplineşte activitatea de secretariat a conducerii unităţii; 

 primeşte si înregistrează corespondenta, iar după repartizare de către manager o preda 

compartimentelor; 

 Gestionează stampila rotunda a unităţii si o aplica numai pe documentele ce poartă semnătura 

Managerului sau a delegatului oficial al acestuia; 

 clasează si îndosariază corespondenta rezolvata si o preda la finele anului arhivei unităţii; 

 gestionează timbrele poştale pentru corespondenta unităţii; 

 expediază corespondenta unităţii prin : fax e-mail, posta etc. 

 înregistrează si păstrează actele normative primite de la forul tutelar, 

 răspunde de organizarea audientelor, evidenţa şi modul de rezolvare în termenul legal 

alererilor, reclamaţiilor, sesizărilor si propunerile salariaţilor; 

 informează pe petiţionari despre problemele care depăşesc competenta unităţii si au fost 

trimise forurilor superioare, spre rezolvare; 
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 întocmeşte informările si situaţiile statistice, privind modul de rezolvare a cererilor, 

reclamaţiilor etc.; 

 asigura activitatea de informaţii pentru public; 

 tine evidenta documentelor secrete de stat în registre speciale destinate în acest scop întocmite 

conform legislaţiei în vigoare; 

 tine evidenta informaţiilor, datelor si documentelor care constituie secrete de serviciu si le 

înregistrează separat de documentele nesecrete punând înaintea numărului de înregistrare 

iniţiala "S", iar pe prima pagina se va scrie "Secret de serviciu"; 

 păstrează secretul profesional si de stat asupra documentelor pe care le imprima sau 

manipulează; 

 păstrează documentele ce conţin informaţii sau date secrete de serviciu după terminarea 

programului de lucru de către salariaţi în case de fier sau dulapuri metalice. 

 tine evidenta obiectelor de inventar in folosinţă, făcând confruntare periodica cu contabilitatea 

de gestiune 

 se preocupa de perfecţionarea cunoştinţelor profesionale. 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 respecta Regulamentul Intern al spitalului; 

 respecta normele de protecţia muncii si apărarea împotriva incendiilor; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competentelor; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

  a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

  b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

FUNCTIONAR-ARHIVAR 

 asigura păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale; 

 ia în primire arhiva de la toate compartimentele unităţii si răspunde de păstrarea ei în 

conformitate cu normativele în vigoare; 

 păstrează ordinea si curăţenia în arhiva, ia masurile necesare de securitate, de protecţia muncii 

si de apărare împotriva incendiilor; 

 Arhivează toate documentele primate de la compartimente  pe indicative si termene de 

arhivare 

 Gestionează fondul arhivistic conform normelor in vigoare 

 ia masurile necesare pentru predarea arhivei cu termen depăşit conform normativelor în 

vigoare; 
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 răspunde de arhiva spitalului in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 – Legea 

Arhivelor Naţionale, precum si a altor normative in vigoare in acest domeniu de activitate; 

 respecta Regulamentul Intern al spitalului; 

 respecta normele de protecţia muncii si apărare împotriva incendiilor ; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor;  

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

   a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

   b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.2.OFICIUL JURIDIC 

Art.5.12.2.1 Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.2.2Atribuţiile Oficiului Juridic: 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

 reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor 

judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional;  

 asigura apărarea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului ; 

 asigura consultanta, asistenta si reprezentare;  

Art.5.12.2.3.Atribuţiile personalului  

CONSILIER JURIDIC 

 avizează la cererea conducerii,  actele  care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului 

precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 

 apără interesele instituţiei  în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă; 

 apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile 

cu terţi persoane fizice sau juridice; 

 verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii, dispoziţiile cu caracter normativ şi 

semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii; 

 asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii; 

 asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind 

modul de aplicare a actelor normative specifice;     

 răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 

 consiliază la cererea Comitetului Director şi/sau Consiliu consultativ al spitalului, avizând 

legalitatea actelor supuse spre soluţionare; 

 avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor; 
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 consiliază, la cerere, pe şefii de secţii, servicii, compartimente privind actele nomative care au 

legătură cu activitatea desfăşurată în unitate; 

 face parte din comisiile de licitaţie la solicitarea conducerii; 

 participă la negocierea şi încheierea contractelor; 

 colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare şi Administrativ la întocmirea proiectelor de 

contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice, la negocierea 

conţinutului clauzelor şi executarea contractelor încheiate; 

 se ocupă cu investirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive 

obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse; 

 se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente 

rutiere sesizate de organele de cercetare penală; 

 întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul 

este citat ca instituţie; 

 colaborează în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor străini cu 

ambasade şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe linie de 

asistenţă medicală între state;  

 participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului 

Intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se impun 

în vederea asigurării disciplinei muncii; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.3. INFORMATIC 

Art.5.12.3.1. Organizare 

Art.5.12.3.2.Atribuţiile compartimentului Informatic : 

Compartimentul informatica are ca obiect de activitate implementarea colectarea şi exploatarea 

datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea administrativa şi medicala a unităţii prin sistem 

electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate are ca scop următoarele 

obiective: 

 creşterea eficientei operaţionale a unităţii în cadrul administraţiei publice; 

 informatizarea tuturor serviciilor adresate populaţiei; 

 integrarea serviciilor prestate în reţeaua naţionala de informaţii; 

 asigurarea accesului la informaţii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 
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 îmbunătăţirea managementului fluxului de documente; 

 furnizarea către structurile competente a datelor de utilitate publica ale unităţii; 

 creşterea disponibilităţii informaţiilor despre activitatea medicala a unităţii; 

 perfecţionarea şi totodată simplificarea relaţiilor unităţii cu mediul de faceri şi cu structurile 

administraţiei publice. 

 organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 

 analizează si instalează toate aplicaţiile informatice ce vor fi utilizare in unitate; 

 urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare si  

 asigură remedierea defecţiunilor apărute; 

 periodic instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de 

specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime. 

Atr.5.12.3.3.Atribuţiile personalului 

INFORMATICIANUL 

 răspunde de îndeplinirea la timp şi de buna calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i revin; 

 este responsabil de instalarea şi actualizarea programelor informatice; 

 instruirea personalului care operează cu programe informatice; 

 efectuează corecţiile, atunci când este cazul; 

 se ocupă de actualizarea site-ului spitalului; 

 asigură asistenţă tehnică pentru soft-urile de aplicaţii; verifică şi constată şi remediază, în 

limita posibilităţilor, defecţiunile apărute în funcţionarea tehnicii de calcul; 

 verifică şi constată şi remediază, în limita posibilităţilor, defecţiunile apărute în funcţionarea 

reţelei de calculatoare din spital; 

 anunţă service-ul specializat; 

 verifică buna funcţionarea a aparaturii în urma remedierilor; 

 urmăreşte consumul de materiale şi piese de schimb; 

 instalează sisteme de operare şi programe antivirus, când este cazul; 

 instalează drivere pentru periferice, când este cazul; 

 respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 

 respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 

 răspunde de respectarea prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu; 

 respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva unităţii, 

cf,procedurilor legale; 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.4. FINANCIAR CONTABILITATE 

Art.5.12.4.1.Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.4.2.Atribuţiile compartimentului 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

 organizarea contabilităţii conform Legii 82/1991 cu modificarile şi completările ulterioare 

 organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare 

împreuna cu celelalte bunuri şi servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile, 

supranormative, fara mişcare, sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte 

imobilizari de fonduri; 

 asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama 

contabile; 

 exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale; 

 participarea la organizarea sistemului informational al unităţii, urmarind folosirea cât mai 

eficienta a datelor contabile; 

 asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrarilor în contabilitate; 

 organizarea evidentei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi; 

 organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor 

constatate; 

 asigurarea îndeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor 

şi reţinerea ratelor; 

 asigurarea masurilor de pastrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 exercitarea controlului operativ şi curent, în conformitate cu dispozitiile în vigoare; 

 întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate şi propunerea de 

masuri corespunzatoare; 

 întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori; zi de spitalizare, pat, 

pat efectiv ocupat, bolnav, pe diferite perioade; 

 analizarea şi pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor 

materiale si banesti puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru evitarea 

cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; 

 întocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare; 

 asigurarea efectuarii corecte si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de încasari 

si plati în numerar; 

 verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si 

legalitatii operatiunii; 

 întocmirea propunerilor de plafon de casa pentru plati în numerar; 

 luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea 

pagubelor produse; 

 întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; 

 organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform Ord. MF 

nr.1792/2002; 
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 respectarea obligatorie a tuturor actelor normative care vizeaza activitate financiar-contabila. 

Art.5.12.4.3.Atribuţiile personalului 

ECONOMIST 

 organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara potrivit Legii 

contabilitatii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

si contabilitatea de gestiune; 

 organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiare; 

 organizează activitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură 

efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor contabile; 

 asigura intocmirea la timp si in conditii legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale 

si trimestriale, precum si conturile lunare de executie a planurilor de venituri si cheltuieli 

bugetare; 

 angajeaza spitalul prin semnatura, alaturi de managerul spitalului in toate operatiile 

patrimoniale; 

 raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabil cu privire la 

organizarea si executarea controlului financiar preventiv si la asigurarea integritatii 

patrimoniului unităţii; 

 participă la organizarea sistemului informational al spitalului, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor din contabilitate; 

 asigură indeplinirea, în conformitate cu dispozitiile în vigoare a obligaţiilor spitalului către 

bugetul statului, banci şi terţi; 

 asigură intocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrarilor contabile; 

 asigură din partea serviciului financiar-contabil întocmirea lucrărilor de inventariere anuală 

sau totală când este cazul precum şi operaţiunile de casare, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare; 

 asigurarea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea 

ratelor; 

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmareşte recuperarea lor; asigură aplicarea 

dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi 

şi corecta a evidenţelor gestionare; 

 îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel în cazurile şi în conditiile 

prevazute de dispozitiile legale; 

 asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 analizează şi urmăreşte modul de realizare a indicatorilor economico-financiari, luarea de 

măsuri pentru continua îmbunatatire a lor; 

 întocmeşte studii privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat 

efectiv ocupat, bolnav, etc. pe diferite perioade; 

 analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar, a evaluarii eficienţei mijloacelor 

materiale şi baneşti puse la dispoziţia spitalului; luarea măsurilor necesare pentru evitarea 

cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune; 

 verificarea şi analizarea dărilor de seama contabile; 

 întocmirea bugetului de venituri şi de cheltuieli bugetare si extrabugetare; 

 încadrarea in creditele aprobate a comenzilor si contractelor emise; 
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 asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operatiunilor de încasări şi 

plaţi; 

 organizează colectarea şi generarea în format electronic a setului de date pentru aplicatia DRG 

Naţional; 

 exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

 întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor 

materiale şi baneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectarea normelor 

privind disciplina de plan, contractuală şi financiară în scopul administrării cu eficienţă 

maximă a patrimoniului spitalului şi a creditelor alocate în vederea îmbunătăţirii continue a 

activităţii în spital; 

 prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiza costurilor; 

 organizează măsuri de realizare a pregatirii profesionale a cadrelor financiar-contabile; 

 rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar 

contabila; 

 actionează cu fermitate pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi baneşti 

precum şi împotriva oricărei forma de risipă sau de abatere de la disciplina de plan sau 

financiară, contribuind prin aceasta la instaurarea ordinei şi disciplinei în spital; 

 întocmeste la timp toate dările de seama, situaţiile statistice şi contabile cerute de C.J. Alba, 

Ministerul Sănătăţii, etc; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, precum şi respectarea 

acestora de catre personalul din subordine; 

 face parte din comisii care privesc activitatea financiar contabilă a spitalului în vederea 

abaterii de la disciplina financiară a spitalului; 

 urmareşte corelarea planurilor de aprovizionare cu fondurile primite; 

 aprobă documentele legale de gestionarea bunurilor (mişcarea mijloacelor fixe din spital, 

eliberarea de bunuri în afara unităţii, etc.); 

 răspunde de casarea mijloacelor fixe; 

 ia masurile prevazute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 

corespunzatoare a bunurilor, pentru gospodarirea economicoasă şi integritatea avutului 

obştesc; 

 aprobă actele de cheltuieli potrivit competenţelor ce i se deleagă în condiţiile legii şi semnează 

documentele bancare şi răspunde de acestea; 

 pastrează secretul de stat şi de serviciu; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 
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Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST  

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 

corespunzatoare; 

 pune la dispoziţia directorului finnaciar contabil datele necesare întocmirii dărilor de seama 

contabile şi a conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 

 răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative; 

 organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiara de colaborare cu 

birourile de resort şi în baza indicatorilor economico-financiari aprobaţi; 

 asigură deschiderea la timp a finanţării la banca de investiţii ; 

 asigură întocmirea conform dipoziţiilor legale a instrumentelor de încasări şi plăţi conform 

dispoziţiilor legale a instrumentelor de încasări şi de plăţi în numerar precum şi a 

documentelor de acceptare sau de refuz a plaţii; 

 întocmeşte propunerile de plan casa pentru plata în numerar; 

 urmareşte lichidarea debitelor; 

 asigură îndeplinirea obligaţiilor spitalului către bugetul statului, bănci şi terţi; 

 asigură reţinerea regulată a ratelor lunare pentru garanţiile gestionărilor şi a celorlalte reţineri 

lunare (chirii,rate,popriri, etc.); 

 asigură ţinerea evidenţei corecte şi la zi a operaţiunilor financiare şi verifică toate operaţiunile 

de decontări cu alte instituţii; 

 conlucrează cu comp. aprovizionare şi transport pentru punerea de acord a planului de 

aprovizionare cu planul de cheltuieli bugetare; 

 urmareşte alimentarea cu fonduri a contului de la banca în timp util conform indicaţiilor date 

de forul tutelar; 

 întocmeşte situaţiile şi dările de seamă statistice referitoare la problemele biroului financiar; 

 asigură reţinerea de remuneraţie a sumelor de plata datorate de angajaţii spitalului legal 

stabilite; 

 răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

operaţiunilor efectuate în cadrul biroului financiar; 

 ia măsurile necesare pentru asigurarea integritaţii patrimoniului şi pentru recuperarea 

pagubelor constatate; 

 execută plăţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 exercită controlul ierarhic operativ curent; 

 păstrează secretul de stat; 

 organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi răspunde de efectuarea corectă şi la 

timp a înregistrărilor contabile; 

 confruntă lunar evidenţele analitice cu cele sintetice şi ia măsuri de punerea lor în 

concordanţă; 

 organizează periodic analiza utilizării bunurilor materiale şi ia măsurile necesare impreuna cu 

celelalte compartimente în ceea ce priveşte stocurile disponibile sau fără mişcare şi pentru 

prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri; 
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 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor făcând propuneri 

corespunzatoare; 

 răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 

contabile şi a conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 

 organizează evidenţele tehnico-operative şi de gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi; 

 verifică toate documentele financiar contabile din punct de vedere al formei, conţinutului, 

legalităţii şi oportunităţii; 

 organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a 

diferenţelor constatate; 

 asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

 întocmeşte studii privind îmbunătăţirea activităţii economice în spital; 

 analizează împreună cu directorul financiar contabil, eficienţa utilizării mijloacelor materiale 

şi baneşti şi ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase; 

 asigură întocmirea lunară a balanţelor de verificare ale conturilor sintetice şi analitice; 

 urmareşte constituirea garanţiilor materiale la gestionari; 

 întocmeşte documente de acceptare şi refuz de plată 

 întocmeşte programarea plaţilor pe decade, la trezorerie; 

 înregistrarea bonurilor de mişcare a mijloacelor fixe; 

 înregistrarea bonurilor de transfer a obiectelor de inventar în folosinţă; 

 întocmeşte balanţa analitică şi sintetică a obiectelor de inventar; 

 ţine evidenţa pe persoane a obiectelor de inventar în folosinţă; 

 primeşte şi rezolvă corespondenţa referitoare la biroul financiar-contabil; 

 urmareşte şi întocmeşte raportarile privind realizarea indicatorilor în vederea decontării 

serviciilor medicale cu Casa de Asigurari; 

 urmareşte şi întocmeşte raportările privind programele de sănătate; 

 întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare; 

 întocmeşte la timp situaţiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de sănătate şi securitate în munca şi aparare impotriva incendiilor, 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

ECONOMIST  

 ţinerea şi conducerea evidenţelor analitice nominale ale debitorilor virate de orice fel, chirii 

popriri, impozite şi alte reţineri legale; creditorilor pentru servicii prestate alimente sau 

materiale livrate; 

 întocmeşte formalităţile de urmărire şi încasare a debitorilor prin reţinerea din remuneraţii şi 

virarea sumelor reţinute beneficiarilor; 

 întocmeşte formalităţile de dare în debit din taxele de spitalizare rămase neîncasate; 

 întocmirea instrumentelor de încasări şi plăţi precum şi a documentelor de acceptare sau de 

refuz a plăţilor pentru operaţiunile financiare; 

 întocmirea conform dispoziţiilor legale a formalităţilor de plată pentru lichidarea obligaţiilor 

spitalului; 

 verificarea borderoului de încasari şi plăţi înainte de depunerea lor la casierie 

 extragerea lunară din evidenţele Rom Telecomului a convorbirilor telefonice interurbane şi 

adiţionale efectuate de la toate posturile telefonice ale spitalului pentru recuperarea 

contravalorii convorbirilor efectuate în interes personal; 

 întocmeşte balanţe de verificare şi confruntare periodică cu evidenţa tehnică operativă; 

 executarea coretă şi la zi a înregistrărilor; 

 verifică toate documentele referitoare la aprovizionare cu privire la existenţa confirmării 

cantitative şi calitative, legalitatea preţurilor conform contractului, calcularea corectă a 

preţului şi a valorii facturii, existenţa semnăturilor comisiilor de recepţie; 

 are confruntare periodica cu gestionarii sau alte persoane care întocmesc documentele 

primare; 

 ţine evidenţa contului, casa şi întocmeste notele contabile privind aceste operaţiuni, 

înregistrează în fişele de execuţie bugetară şi întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi 

aliniate; 

 întocmeşte notele contabile pe baza documentelor justificative; 

 ţine evidenţa garanţiilor, carburanţilor , deplasărilor şi detaşărilor; 

 preia extrasele de cont, rapoartele de casă, alte documente referitoare la procurări de bunuri; 

 verifică toate documentele referitoare la operaţiunile contabile cu privire la existenţa 

confirmării cantitative, legalitatea preţului conform contractului- prin verificarea confirmării 

compartimentului contractări-achiziţii,  calcularea corectă a preţului şi a valorii facturi; 

 ia măsurile necesare în funcţie de constatarea făcută cu ocazia verificărilor; 

 întocmeşte notele contabile pe baza documentelor justificative; 

 ţine şi conduce jurnalul de înregistrare al notelor contabile; 

 ţine şi conduce fişele contabile sintetice; 

 ţine şi conduce fişele contabile analitice pentru credite fonduri şi bunuri de orice fel; 

 ţine şi conduce fişe contabile sintetice şi analitice pentru conturi în afara bilanţului; 

 verifică lunar sau trimestrial stocul scriptic din fişele de magazie şi compară cu fişele 

contabile şi anlizează, luând măsurile neceasre pentru punerea lor de acord; 

 întocmeşte balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru toate conturile lunar şi trimestrial; 

 verifică lunar şi trimestrial centralizatoarele de consum pentru valorile materiale şi alimente 

întocmite de magazioner; 
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 verifică lunar bonurile de consum pentru valorile materiale de orice fel, existenţa semnăturilor 

şefilor de compartimente, existenţa vizei de control preventiv; 

 întocmeşte la timp situaţiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor,; 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.5.ACHIZIŢII PUBLICE – CONTRACTARE 

Art.5.12.5.1.Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.5.2.Atribuţiile compartimentului 

 Aprovizionarea unităţii prin achiziţie publică, cu produse, servicii şi lucrări,  aplicând 

procedurile de achiziţie publică în conformitate cu  legislaţia în vigoare şi fazele execuţiei 

bugetare.  

 Întocmirea planului anual de achiziţii 

 Urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice; 

 Întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările contractate; 

Art.5.12.5.3.Atribuţiile personalului 

 Să cunoască temeinic şi să aplice corect prevederile legislaţiei în vigoae în domeniul 

achiziţiilor publice şi a normelor metodologice de atribuire a contractelor de achiziţii publice / 

acord cadru; 

 Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP (SICAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul 

 Întocmeşte solicitarile pentru întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi 

lucrări, necesare pentru întocmirea strategiei anuale de achiziţii , pe care le transmite şefilor de 

secţii şi compartimente pentru completare. 

 Centralizează referatele de necesitate, aprobate de manager şi director financiar contabil în 

vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor.  

 Întocmeşte programul anual al achizițiilor publice pana la sfârsitul ultimului trimestru al 

anului pe baza necesarelor centralizate, urmarind avizarea şi aprobarea acestuia la nivelul 

conducerii .  
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 Întocmeşte anunţul de intenţie , urmareşte aprobarea acestuia de către managerul unităţii şi 

transmiterea acestuia în SEAP. (SICAP), dacă este cazul  

 După aprobarea bugetului actualizează planul anual al achizițiilor publice cu încadrarea în 

buget, urmarind avizarea şi aprobarea acestuia la nivelul conducerii şi publicarea în SEAP  

 Întocmeşte documentația de atribuire în colaborare cu secţiile spitalului sau compartimentele 

care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care 

urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. 

 Întocmeşte nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire şi a valorii estimate a 

contractului ce urmează a fi încheiat cu aprobarea managerului; 

 Centralizează specificaţiile tehnice primite de la compartimentele de specialitate în vederea 

finalizării caietului de sarcini;  

 Stabileşte criteriul de atribuire;  

 Stabileşte formulare şi modele;  

 Întocmeşte fişa de date a achiziţiei în conformitate cu caietul de sarcini sau documentaţia 

descriptivă;  

 Definitivează documentaţia de atribuire şi o prezintă managerului unităţii pentru aprobare;  

 Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;  

 Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  

 Realizează achiziţiile directe;  

 Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

 Face parte din comisiile de selecţie, licitaţie sau negociere stabilite la nivelul spitalului.  

 În cazul contestaţiilor întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii, 

documente, etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor Spitalului depuse 

la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 Respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind păstrarea 

confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;  

 Întocmește și transmite către Agentia Națională pentru Achiziții Publice a unui raport anual 

privind contractele de atribuire, în format electronic, conform legislatiei in vigoare, pentru 

anul precedent; - indeplineste orice alte sarcini si atributii ce i se incredinteaza de catre 

conducatorul direct in legatura cu problemele acestui serviciu.  

 Încheie contractele/acordurile cadru de achizitie publica pentru produse, lucrari şi servici îşi 

urmăreşte circuitul lor. 

 Urmăreşte derularea contractelor, respectarea şi executarea lor. 

 Conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

 Întocmeşte şi pastrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activitaţile desfăşurate 

în cadrul procesului de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea 

procedurii; 

 asigura arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 se preocupă de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii ăi apărare împotriva incendiilor; 

 pastrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.6.  SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Art.5.12.6.1. Organizare 

Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 

Art.5.12.6.2.Atribuţiile serviciului 

 elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi 

le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

 Asigură lucrările privind activitatea gospodărească a spitalului; 

 Asigură primirea păstrarea şi eliberarea produselor din depozitele spitalului; 

 Asigură măsurile şi lucrarile de SSM, SU şi protecţie civilă 

 Asigură paza unităţii 

 Asigură întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor 

 Prepararea şi distribuirea hramei pentru bolnavi 

 Spălarea, dezinfecţia şi întreţinerea lenjeriei de spital; 

 Primirea şi păstrarea hainelor şi a obiectelor personale ale bolnavilor în garderoba pe perioada 

spitalizării 

 Asigurarea altor activităţi gospodareşti: deservirea centralei termice, centralei telefonice, 

manipulare bunuri, frizerie, conducator auto, întreţinere curte şi întreţinere spaţii verzi. 

Art.5.12.6.3Atribuţiile personalului 

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV 

 Coordonează compartimentele din subordine 

 Organizează, îndruma şi răspunde de întocmirea planurilor de investiţii, reparaţii capitale, 

dotare, construcţii, aprovizionare şi transport. 

 Organizează, îndrumă şi răspunde de activitatea de aprovizionare şi depozitare a bunurilor. 

 Organizează, îndrumă şi răspunde de celelalte activităţi administrative  

 Aprobă documente legate de gestionarea bunurilor: mişcarea obiectelor de inventar şi a 

mijloaceloe fixe în unitate şi ieşirea acestora din unitate, conform normelor în vigoare. 

 Este responsabil cu mediul – pe unitate preocupandu-se în acest sens de obţinerea autorizaţiei 

şi viza anuală. 

 Organizează , îndrumă şi coordonează activitaţile care asigură alimentaţia bolnavilor. 

 Ia măsuri pentru aprovizionarea ritmică a unităţii, pentru reducerea consumurilor şi 

optimizarea stocurilor de materiale. 

 Coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii a clădirilor şi instalaţiilor aferente precum şi 

a celorlalte instalaţii de lucru. 
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 Participă la inventarierea generală a patriminiului şi întocmeşte actele necesare declasării 

obiectelor de inventar ce îndeplinesc condiţiile potrivit legii, casarea acestora şi valorificarea 

deşeurilor recuperate. 

 Face propuneri şi organizează structura compartimentelor din subordine, stabileşte atribuţiile 

personalului, precum şi circuite funcţionale,  în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a lucrarilor si serviciilor de care raspunde  

 Se preocupa de dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare şi exploatarea 

acestora în condiţii optime. 

 Ia măsuri necesare pentru buna funcţionare a activităţilor gospodareşti, igienizarea locurilor de 

muncă şi îmbunatăţirea continuă a condiţiilor de confort. 

 Asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în 

vigoare, luând măsuri necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor. 

 Ia măsuri prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 

corespunzătoare a bunurilor materiale, pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea 

bunurilor. 

 Ia măsuri pentru perfecţionarea şi pregătirea profesională a personalului din subordine 

participă la selectarea, angajarea şi promovarea personalului de specialitatea din cadrul 

sectoarelor de activitate pe care le coordonează sau cu delegare pentru alte categorii de 

personal; 

 Asigură evaluarea performanţei profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului, pentru 

personalul a cărui activitate o coordonează; face parte din diverse comisii de specilitate  

conform deciziei managerului; 

 Organizează şi asigură paza în unitate 

 Asigură  întocmirea corectă şi la timp raportarilor referitoare la activitatea de care răspunde ; 

 Participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale.. 

 Prezintă periodic informări asupra activităţii desfăşurate. 

 Întocmeşte şi prezintă  raportările statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

activităţile din subordine; 

 Exercită controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui serviciu; 

 Vizează din partea serviciului toate documentele care sunt supuse controlului intern; 

 Împreună cu compartimentele de specialitate medicală raspunde de autorizaţiile CNCAN şi 

OTDM (termene de valabilitate, autorizaţii pentru aparatura nou instalata sau pentru 

amplasamente noi). 

 Răspunde de respectarea legii colectării selective a deşeurilor în unitate sanitaraiile publice. 

 răspunde de curaţenia mediului din jurul spitalului (parcări, alei, spaţiu verde). 

 supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase, 

 respectă Regulamentul Intern 

 respectă normele SSM si PSI 

 are responsabilitatea păstrarii secretului profesional 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 
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       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.7.APROVIZIONARE - DEPOZITE  

Atribuţii 

Aprovizionarea unităţii cu produsele necesare 

Primirea, depozitarea şi eliberarea bunurilor din depozite – conform normelor legale 

Atribuţiile personalului 

REFERENT / MERCEOLOG 

 participă la întocmirea planului de aprovizionare pentru materii prime şi materiale, 

medicamente, aparatură medicală, alimente etc. necesare spitalului; 

 răspunde de întocmirea corectă a comenzilor şi contractelor ce se încheie cu furnizorii şi de 

respectarea acestora; 

 face aprovizionarea spitalului cu bunuri de orice fel pe baza de comenzi şi oferte; 

 predă bunurile achiziţionate magazinerului împreuna cu documentele de procurare (facturi, 

avize de expediere, dispoziţii de livrare sau alte documente legale), după confirmarea şi 

vizarea de primire conform legii; 

 organizează recepţionarea bunurilor procurate şi întocmeşte formele necesare în cazul când 

bunurile primite nu corespund calitativ sau cantitativ; 

 urmăreşte livrarea bunurilor la termenele stabilite conform contractelor şi întocmeşte formele 

necesare în cazul în care aceste termene nu sunt respectate; 

 eliberează foile de parcurs şi calculează consumul de benzină şi motorină, FAZ pentru toate 

mijloacele de transport; 

 predă bunurile achiziţionate magazinerului împreuna cu documentele de procurare: facturi, 

avize de expediere, dispoziţii de livrare sau alte documente legale, avize sanitar – veterinare 

conform legii; 

 dacă la preluarea bunurilor sau la predarea lor se constată deteriorari sau lipsuri are sarcina de 

a întocmi procese verbale de diferenţe conform actelor normative în vigoare; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor; 

 prezintă de la furnizori oferte pentru procurarea materialelor şi alimentelor; 

 săptămânal desfăşoara activitate de testare a pieţii prin oferte şi informari sub semnătură; 

 participă la activităţi de încărcare, descărcare, manipulare marfă, curăţenie; 

 deplasarea în ţară ca delegat al unităţii în vederea achiziţionării de bunuri; 

 răspunde de verificarea şi repararea aparatelor de masură şi control (balanţe, cântare, 

tensiometre etc); 

 întocmeşte procesele verbale de ofertare pa bază de oferte şi întreaga documentaţie pe baza 

căreia se întocmeşte comenzile de achiziţie; 

 va elibera şi completa foile de parcurs pentru autoturismele unităţii şi va calcula foile de 

aprovizionare zilnice; 
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 gestionează şi eliberează BCF-urilr; 

 se preocupă permanent de perfecţionarea cunoştinţelor sale profesionale; 

 întocmeşte pe calculator situaţiile pe care le are şi ţine pe calculator evidenţa bunurilor 

achiziţionate în spital ; 

 ţine evidenţa şi verificarea metrologică a aparatelor de măsura şi control; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 se preocupa de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă normele de protecţia muncii şi apărarea împotriva incendiilor; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

MAGAZINER 

 ţine şi conduce evidenţa operativă a bunurilor aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele 

normative în vigoare; 

 primeşte, păstrează şi eliberează bunurile aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele 

normative în vigoare; 

 păstrarea alimentelor până la introducerea lor în prelucrarea în cele mai bune condiţii, 

urmarindu-se păstrarea în totalitate a calităţilor nutritive; 

 sortarea imediată, după recepţia alimentelor intrate în magazie, după felul şi mărimea lor şi 

aranjarea lor la locurile de păstrare; 

 gruparea alimentelor de acelaşi fel în funcţie de ordinea intrării în magazie; 

 păstrarea separată a alimentelor care pot avea o influenta dăunătoare asupra calităţii altor 

alimente; 

 împreună cu merceologul ţin evidenţa pe calculator a tuturor achiziţiilor, prezintă zilnic 

facturile şi bonurile ce urmează a fi operate; 

 întreţinerea în bună stare a încaperilor, utilajelor şi instrumentelor de măsurat; 

 nu permite intrarea în magazie a altor persoane fără acordul său; 

 păstrarea produselor uşor alterabile, în stare de materie primă, semipreparate şi produse finite, 

în spaţii frigorifice, la o temperatură care să nu depăşească + 4° C; Păstrarea acestor produse 

se face pe categorii, fie agăţate pe carlige inoxidabile, fie aşezate pe rafturi sau recipiente 

inoxidabile şi curate; 
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 nu aşează produsele direct pe gheaţă, în contact cu aceasta sau cu apa provenită din topirea 

gheţii; 

 este oprită depozitarea în spaţiile frigorifice a alimentelor alterate, a ustensilelor; 

 solicită în scris conducatorului unităţii să i se asigure asistenţa tehnică de specialitate cînd 

primeşte bunuri cu caracteristici, pentru a căror verificare nu posedă cunoştinţe necesare; 

 preia şi predă gestiunea pe baza dispoziţiei scrise a directorului spitalului, prin inventarierea 

totală a bunurilor din gestiune cu care ocazie se întocmeste un proces-verbal în conformitate 

cu actele normative în vigoare; 

 la luarea în primire a gestiunii, precum şi în timpul gestionării bunurilor, gestionarul este 

obligat să ceara, în scris, directorului spitalului să ia măsurile necesare de dotare, de pază şi 

orice alte măsuri necesare, pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru efectuarea în bune 

condiţii a operaţiunilor de primire şi eliberare a bunurilor; 

 gestionarul este obligat să comunice în scris conducerii spitalului: 

a) plusurile şi minusurile din gestiune, de care are cunoştinţă; 

b) cazurile în care constată că bunurile din gestiunea sa sunt depreciate, degradate, distruse sau 

sustrase, ori există pericol de a se ajunge în asemenea situaţii; 

c) cazurile, în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative, maxime sau 

minime; 

d) stocurile de bunuri fără mişcare sau cu mişcare lentă; 

 face periodic verificarea pe teren a existenţei bunurilor din gestiunea sa şi compară situaţia 

constatată cu stocurile scriptice din evidenţa operativă pe care o conduce şi întreprinde 

formalităţile necesare pentru punerea lor de acord; 

 face la finele fiecărei luni compararea înregistrărilor, din evidenţa operativă cu evidenţa 

analitică a contabilităţii; 

 întocmeste lunar centralizatorul bunurilor eliberate şi date în consum; 

 are sarcina de a constitui o garanţie în numerar, la preluarea gestiunii; 

 are sarcina de a gestiona ambalajele primite, a le gospodări corespunzator şi a le restitui 

furnizorilor în termen; 

 primeşte, păstrează şi eliberează bunurile în conditii igienico-sanitare; 

 magazinerul care gestionează alimente face parte din "Comisia de alimentaţie", în care calitate 

are sarcina de a stabili cantităţile de alimente, fructe, rădăcinoase, etc. necesare pentru 

aprovizionarea de iarnă; 

 se preocupă de ridicarea nivelului profesional; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

 respectă normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor; 

 păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 
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  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi să respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de munca; 

Art.5.12.8. SSM, SU, PROTECŢIE CIVILĂ  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate 

Atribuţiile compartimentului 

 Indentificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi elaborarea instrucţiunilor proprii privind 

sănătatea în muncă 

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

 asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind instiintarea şi 

aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre 

 

Atribuţiile personalului  

RESPONSABIL SSM 

 Indentificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a  sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă; 

 Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă; 

 Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin 

personalului corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu 

aprobarea angajatorului; 

 Verificarea cunoaşteri şi aplicării de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

 Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire  a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 

fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicari de către salariaţi a informaţiilor primite; 

 Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform 

prevederilor art 101- 107 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006 a securităţii 

şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi asigurarea ca toţi salariaţii să 

fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

 Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârea nr. 

971/26/07/2006 privind cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sănătate la 

locul de muncă; 

 Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmarire ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane, conform 

prevederilor din HG nr 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către salariaţi a echipamentelor de muncă; 
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 Întocmeşte la termenele stabilite, informările, rapoartele şi situaţiile cerute de conducerea 

unităţii în legatură cu desfăşurarea activităţii 

 Respectă  prevederile Regulamentului intern, al legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, 

precum şi, dispoziţii, decizii şi hotărâri ale conducerii 

 Respectă atribuţiile  stabilite în fişa postului precum şi alte sarcini stabilite de manager  

 Asimilează cunoştiinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, 

regulamentelor, instrucţiunilor  şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

 Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării  atribuţiilor şi sarcinilor 

de serviciu; 

 PSI   - Planificarea activităţii de prevenire şi stingere în cadrul unităţii; 

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

 Monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice ; 

 Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI ; 

 Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 Asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

SITUAŢII DE URGENŢĂ/PROTECŢIA CIVILĂ 

 Să organizeze şi să conducă activităţile de întocmire, păstrare, actualizare şi aplicare a 

documentelor operative (planul de protecţie civila, planul de evacuare, planul de alarmare şi 

interventie la dezastre, planuri de protecţie). 

 Să asigure măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi 

aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin. 

 Să organizeze şi să asigure conducerea formaţiunilor de protecţie civilă pentru limitarea şi 

lichidarea urmărilor atacurilor din aer sau a dezastrelor. 

 Să elaboreze şi să aducă la îndeplinire, potrivit ordinelor şi dispozitiilor în vigoare, planurile 

anuale şi de perspectivă, privind activităţile de protecţie civilă, pregatirea de protecţie civilă, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi de instruire; le prezintă spre aprobare 

conducatorului unităţii. 

 Să organizeze şi să conducă pregatirea de protecţie civilă a comisiilor de protecţie civilă, 

comandanţilor de subunităţi, formaţiunilor şi personalului muncitor potrivit cerinţelor, 

dispoziţiilor în vigoare şi planificării proprii; să ţină evidenţa pregatirii lunare şi să raporteze 

datele despre aceasta şi alte activităţi la Inspectoratul de protecţie civilă de sector. 

 Să asigure colaborarea cu Crucea Roşie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în 

documentele operative şi desfăţurarea pregătirii de protecţie civilă, în special la aplicaţii şi 

exerciţii; datele privind desfăşurarea acestor activităţi vor fi cuprinse în planul cu activităţile 

de protecţie civilă. 

 Să planifice, să îndrume şi să urmarească activităţile desfăţurate de membrii comisiilor de 

protecţie civila pentru realizarea măsurilor de protecţie a personalului muncitor şi bunurilor 

materiale pentru actualizarea documentelor operative şi pentru instruirea formaţiilor pe linia 

specialităţii. 

 Împreună cu membrii comisiilor de protecţie civila să întocmească planul de protecţie civilă şi 

planul de evacuare, pe baza indicaţiilor primite de la eşaloanele superioare. 
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 Să pregatească şi să prezinte conducerii unităţii dări de seamă cu privire la realizarea măsurilor 

de protecţie civilă, a sarcinilor de pregatire şi alte probleme specifice. 

 Să execute controlul pregatirii formaţiunilor de protecţie civilă şi verificarea subunităţilor de 

serviciu. 

 Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfecţionare, bilanţurile, 

analizele şi alte activităţi organizate de Inspectoratul de protecţie Civilă, municipal sau de 

sector. 

 Să asigure întocmirea documentaţiilor tehnice de amenajare a spaţiilor de adăpostire. 

 Să asigure şi să vegheze permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a 

documentelor secrete, harţilor şi literaturii militare şi de protecţie civilă. 

 Să execute anual bilanţul activităţilor de protecţie civilă al unităţii. 

 Să efectueze lunar, studiu ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul de protecţie Civilă 

în caietul special pregătit în acest sens. 

 Să organizeze şi să conducă activităţile de întocmire, păstrare, actualizare şi aplicare a 

documentelor operative privind evidenta militară. 

 Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfecţionare, bilanţurile, 

analizele şi alte activităţi organizate de Centrul Militar. 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. 

specifice locului de muncă. 

 Asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.9.COMPARTIMRNT TEHNIC  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate 

Atribuţiile compartimentului 

 asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice, clădiri; 

 efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; 

 urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi 

calitativ lucrările executate de muncitori terţi; 

 asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; 

 stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune 

măsuri corespunzătoare; 
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 stabileşte necesarul de materiale de întreţinere; 

 analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şi elaborează proiectul de plan de investiţii sau de 

reparaţii capitale; 

 urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 

 organizează selecţii de oferte şi licitaţii pentru lucrările de reparaţii construcţii şi instalaţii; 

 asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate. Se 

vor lua măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul 

spitalului, să execute alte servicii stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a timpului 

de muncă zilnic; 

 muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru zilnice, 

lucrările pe care le efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură, data, 

ora predării; 

 preluării schimbului, modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi 

remedierea acestora, etc. Caietele, bunurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi 

vizate de şeful de serviciu, care certifică la finele fiecarei zile şi luni îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu a personalului din subordine în vederea acordării dreptului de salarizare; 

 efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje în 

conformitate cu metodologia stabilită; 

 întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb; 

 exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice 

ISCIR - pentru exploatarea cazanelor de abur. 

 exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat; 

 asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; 

 asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen; 

 certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din 

cadrul spitalului; 

 

Atribuţiile personalului 

COORDONATORUL TEHNIC are în principal următoarele sarcini: 

 coordonează activitatea atelierelor de întretinere şi reparatii, răspunzând şi asigurând buna 

funcţionare a echipelor de întretinere, reparaţii şi exploatare a centralei termice, a stocatoarelor 

de oxigen, a gospodariei de apa şi a postului general de transformare; 

 participă alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte, urmareşte şi răspunde de 

derularea acestora privind realizarea lucrarilor de tip Rc (reparaţii curente) şi Rk (reparaţii 

capitale) precum şi intervenţii la clădirile din Patrimoniul construit al unităţii sanitare şi la 

Instalaţiile tehnologice şi netehnologice existente; 

 asigură prin personalul specializat din subordine urmărirea comportării în timp a clădirilor din 

patrimonial construit al spitalului; stabileşte intervenţiile necesare şi modul de realizare a 

acestora atât pentru întreţinerea curentă (igienizari periodice) cât şi pentru lucrari speciale 

(amenajari sau consolidări); 

 asigură prin personalul realizarea programului de consolidare a patrimoniului construit astfel 

ca acesta să poată fi exploatat în conditiile de siguranta impuse de lege; 

 participă alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte şi urmareşte realizarea 

acestora pentru asigurarea unităţii sanitare cu energie electrică, gaze naturale, servicii de apă şi 
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canalizare; asigură exploatarea corectă a acestora şi încadrarea în limitale de consum stabilite 

de actele normative; 

 asigură şi raspunde de realizarea condiţiilor de microclimat necesare funcţionarii pe timp de 

iarna a activităţii Unităţii sanitare; prin menţinerea centralei termice şi a instalatiilor de 

ventilaţie centralizate, în graficele optime de exploatare; asigură şi răspunde de funcţionarea 

acestora prin realizarea tuturor lucrărilor de revizie tehnică, reparaţii curente periodice şi 

întreţinere curentă; 

 asigură şi răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare privind activităţile pe care le 

coordonează; 

 participă la organizarea şi susţinerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii 

publice ce au ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia, uneia sau mai 

multor lucrări de construcţii precum şi a altor achiziţii publice necesare desfăşurarii activităţii 

Serviciului Tehnic; 

 asigură cadrul necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de urmărire a exploatării 

instalaţiilor sub incidenţa normativelor I.S.C.I.R. precum şi a aparatelor A.M.C.( aparate de 

măsurare şi control) care sunt prevăzute de legea metrologiei; prin numirea persoanelor 

responsabile şi asigurarea pregătirii şi atestării acestora . 

 asigură şi răspunde de respectarea tuturor normelor de protecţia Muncii, de pază, stingerea 

incendiilor, specifice Ministerului Sănătăţii şi locului de muncă, şi al activităţii pe care o 

prestează. 

 asigură şi răspunde de păstrarea în condiţiile legii a cărţii tehnice a construcţiilor din 

patrimoniul unităţii sanitare: 

- de păstrarea documentelor existente, scrise (schiţe, desene, planuri de situaţii etc.), şi 

cele informatizate; 

- de păstrarea, completarea periodică a proceselor verbale din registrul evenimentelor, a 

fişelor sintetice şi a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa 

carţii tehnice; 

 propune capitolele de servicii şi lucrari din planul anual al achizitiilor care va cuprinde 

totalitatea contractelor de furnizare de bunuri (specifice), utilitati, prestari de servicii şi 

executari de lucrari (grupate în concordanta cu clasificarile statistice oficiale - Coduri C.P.V.) 

care urmeaza a fi atribuite în cursul anului bugetar urmator avand în vedere urmatoarele: 

 centralizarea referatelor de necesitate pentru anul următor primite din partea secţiilor, 

compartimentelor, laboratoarelor pana la data de 30 a penultimei luni a anului în curs pentru 

anul ce urmează; 

 necesităţile obiective de produse şi servicii bazate pe situaţia achiziţiilor din anii anteriori, 

corelată cu numărul mediu de personal şi pacienţi şi activităţile propuse a fi desfăşurate în 

cadrul fiecarui compartiment al spitalului. 

 urmăreşte şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala 

termică şi a instalaţiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi 

a prescriptiilor specifice I.S.C.I.R. . 

 urmăreşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform 

programuilui pe perioada rece; 

 urmăreşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor 

de circulaţie a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

 controlează funcţionarea instalaţiilor de automatizare, programare, luând după caz măsuri de 

înlaturare a defectelor. 
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 răspunde de pregatirea instalaţiilor cu regim special în exploatare pentru verificarile tehnice 

periodice. 

 răspunde de înlăturarea defectelor semnalate de fochişti, personalul spalatoriei şi cel al secţiei 

Sterilizare; în cazul în care aceste defecţiuni presupun intervenţia echipelor service 

specializate ale furnizorilor de echipamente, va face demersurile necesare pentru aducerea 

acestora în timp util. 

 asigură legatura permanentă cu echipele service ale furnizorilor de echipamente. 

 asigură instruirea personalului din Centrala Termică şi Sterilizare privind funcţiile, modul de 

funcţionare şi exploatarea instalaţiilor de automatizare. 

 urmăreşte şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor P.S.I. 

specifice locului de muncă, norme P.S.I. specifice locului de muncă pentru punctele Centrala 

Termică Caldură, Centrala Termică Abur, Spălătorie, Sterilizare, asigură şi răspunde de 

păstrarea în permanenţă stare de intervenţie a tuturor dotarilor P.S.I. de la aceste puncte. 

 asigură realizarea tuturor reviziilor tehnice şi a lucrărilor de intervenţie necesare 

echipamentelor, astfel ca aceste să poată fi menţinute în stare de funcţionare. 

 asigură şi răspunde de buna funcţionare a Centralei Termice de abur, a tuturor instalaţiilor care 

utilizează acest abur; 

 este responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiei - R.S.T.V.I. 

 organizează munca în centrala termică şi asigură buna funcţionare şi programul de lucru; 

 întocmeşte şi dotează fiecare centrală termică cu instrucţiuni specifice privind exploatarea în 

condiţii normale precum şi măsuri în caz de avarii; 

 urmăreşte şi ia parte la efectuarea reparaţiilor planificate sau accidentale şi anunţă I.S.C.I.R. în 

legatură cu efectuarea acestora, asigurand cadrul legal de execuţie şi recepţie a acestor lucrări; 

 urmăreşte respectarea regimului chimic al apei utilizate în cadrul Centralei Termice; 

 verifică zilnic datele înscrise de fochisti în registrul jurnal şi buletinele de analize apă, 

rapoartele de tură ale acestora şi dispune măsuri în eliminarea eventualelor probleme ce pot 

apărea; 

 face controale inopinante pentru a verifica modul în care îşi îndeplinesc fochiştii sarcinile de 

serviciu; 

 completează în registrul de reparatii datele referitoare la reparatii, probe, revizii; 

 se îngrijeşte de păstrarea şi reactualizarea documentaţiei tehnice referitoare la cazan şi 

instalaţiile din centrala termică; 

 întocmeşte planul anual de verificări şi încercări pentru autorizarea recipienţilor sub presiune 

urmăreşte păstrarea corespunzătoare a autorizaţiilor de funcţionare I.S.C.I.R. a tuturor 

documentelor ce ţin de evidenţele inspectoratului de stat pentru recipienţii sub presiune şi 

ascensoare; 

 asigură pregatirea cazanelor, ascensoarelor şi aparatelor sub presiune în vederea efectuării de 

către I.S.C.I.R. a verificărilor şi încercărilor şi răspunde de efectuarea acestora în termenele 

prescrise; 

 Efectueaza reviziile şi incercarile de presiune în vederea autorizarii funcţionarii sau periodic la 

scadenta, la recipientii pentru care ii revine aceasta sarcina conform prescriptiilor I.S.C.I.R.; 

 Colaborează cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicarii şi respectării 

prevederilor I.S.C.I.R.; inştiinţează din timp conducerea unităţii de oprirea pentru reparaţii a 

unui cazan sau în caz de avarie, imediat; 
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 Organizează şi participă la instructajul periodic şi examinarea anuala a fochiştilor în vederea 

prelungirii autorizaţiei de fochist; 

 Organizează lunar instructajul priviind normele de protecţia muncii, normele PSI şi norme 

specifice exploatarii centralei termice; 

 Urmăreşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor P.S.I. 

specifice locului de muncă pentru punctele Centrala Termică Caldură, Centrala Termică Abur, 

Spălătorie, asigură şi răspunde de păstrarea în permanenţă stare de intervenţie a tuturor 

dotărilor P.S.I. de la aceste puncte; 

 Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor pentru asigurarea unitatea sanitară cu apă 

potabilă, energie electrică şi gaze; 

 Asigură legatura permanentă cu echipele de service ale echipamentelor din centrala termică, 

spălătorie, ascensoare şi aparate sub presiune; 

 Verifică, înregistrează şi înaintează către serviciul contabilitate facturile pentru utilităţi şi cele 

emise de sociatatile care asigură service-ul; 

 Calculează şi înainteaza la contabilitate cheltuielile lunare pentru utilităţi, ale societăţilor care 

au contracte de închiriere spaţiu cu Unitatea sanitară; 

 Participă la cursuri de specializare şi perfecţionare în domeniu. 

 Asigură exploatarea corectă a instalaţiilor de stocat oxigen, bună funcţionare acesteia şi 

continuitatea alimentarii lor astfel încât să nu existe posibilitatea întreruperii furnizarii de 

oxigen pe retelele din spital. 

 Asigură şi raspunde de păstrarea în conditiile legii a cărţii tehnice a construcţiilor din 

patrimoniul spitalului: 

 de păstrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de situaţii etc.), şi cele 

informatizate; 

 de pastrarea, completarea periodică a proceselor verbale din registrul evenimenţelor, a fişelor 

sintetice şi a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa cărţii tehnice. 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, Ordinul 

nr.13/1996 pentru aprobarea Normelor de metrologie legala şi Normelor tehnice de metrologie 

legală, în calitate de coordonator al activităţii de metrologie are urmatoarele atribuţiuni: 

avizează şi verifică din punct de vedere metrologic achiziţionarea oricărui aparat de masura şi 

control, de măsurare a capacităţii, a masei, a presiunii, astfel ca acestea sa fie omologate şi să 

răspunda legislaţiei Române în vigoare, şi a necesităţilor reale ale Unităţi sanitare . 

 Să ţina o evidenta strictă a aparaturii metrologice din cadrul Unităţi sanitare 

 Să anunţe Biroul Român de Metrologie Legală, ori de câte ori au avut loc incidente care să 

afecteze corecta funcţionare a mijloacelor de măsurare; 

 Să solicite verificarea initiala şi verificarea ulterioara a aparaturii metrologice; 

 Să ţină evidenţa termenelor de valabilitate ale avizelor pentru aparatura metrologica data de 

reprezentanţii Biroului Român de Metrologie Legală şi când e necesar să solicite verificare 

periodică 

 Să colaboreze cu agenţii constatatori ai Biroului Român de Metrologie Legală şi să propună 

măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate de acestia . 

 Să colaboreze cu şefii de compartimente din cadrul spitalului în vederea bunei funcţionării a 

aparaturii metrologice şi în scopul respectării normelor de metrologie legală în vigoare .  

 asigură arhivarea documentelor din sectorul său de activitate şi predarea lor la arhiva unităţii, 

cf, procedurilor legale; 
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 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.10. DESERVIRE GENERALĂ  

Organizare 

Se organizează ca şi compartiment unic pe unitate cu personal propriu în schimbul I şi II iar în 

schimbul III, sâmbăta, duminica şi în sărbători legale - prin serviciul extern.  

Atribuţiile compartimentului 

Unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, denumite în continuare 

spitale, sunt obligate să îşi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Atribuţiile personalului 

PORTAR 

 personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct 

răspunzator pentru paza şi integritatea obiectivelor bunurilor şi valorilor incredinţate; 

 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricaror fapte de natură să aducă prejudicii spitalului; 

 să păzeasca obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure 

integritatea acestora; 

 să permită accesul în spital numai în conformitate cu reglementarile legale şi cu dispoziţiile 

interne; 

 să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii ca au săvârşit 

infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne 

stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să 

predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau alte fapte 

ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces – verbal 

pentru luarea acestor măsuri; 

 să încunoştinţeze de îndată seful ierarhic, şef serv. ATIARI şi conducerea spitalului despre 

producerea oricarui eveniment în timpul executarii serviciului şi despre măsurile luate; 

 în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, combustibil ori de 

substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de 

natura să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinta celor în drept asemenea evenimente 

şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

 în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a 

valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia; 

 să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor în caz de dezastre; 
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 să sesizeze poliţia în legătura cu orice faptă de natura a prejudicia partimoniul spitalului şi să-

şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; 

 să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii; 

 să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de aparare, de protecţie; 

 să poarte uniformă şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor 

de muncă unde se impune o alta ţinută; 

 să nu se prezinte la serviciu sub influienţa băuturilor alcoolice şi să nu consume astfel de 

băuturi în timpul serviciului; 

 să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea spitalului 

despre aceasta; 

 să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu; 

 să execute în raport cu specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice fel 

de alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

 să respecte consemnul general şi particular al postului; 

 îndeplineşte toate sarcinile şi atribuţiile cei revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 

333/2003 – Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

legislaţia în vigoare în acest domeniu de activitate; 

 să supravegheze desfăşurarea corectă a vizitelor bolnavilor conform indicaţiilor stabilite de 

conducerea unităţii; 

 face controlul asupra salariaţilor blocului alimentar la ieşirea din serviciu; 

 controlează accesul persoanelor şi autovehicolelor în incinta spitalului; 

 face controlul permanent al mijloacelor de transport, verificând intrările şi ieşirile de bunuri 

din unitate; 

 ţine la curent registru cu evidenţa autovehicolelor privind intrările şi ieşirile din spital şi 

registrul cu evidenţa persoanelor ce intră în spital; 

 ţine registrul de control al organelor de poliţie; 

 să respecte normele de protecţia muncii şi aparare împotriva incendiilor; 

 să execute orice alte sarcini încredinţate de conducerea spitalului şi a şefului serv. 

Administrativ, în legatură cu munca sa. 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstreaza secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.11. ATELIERE DE ÎNTREŢINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII  

Atribuţiile atelierelor 

Asigura lucrările de reparatii în regie proprie şi lucrările de întreţinere a instalaţiilor şi clădirilor din 

unitate. 

 

Atribuţiile personalului 

ELECTRICIANUL 

 Asigură şi raspunde de exploatarea corecta a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică de 

la partea de branşament joasă tensiune şi pană la terminalele consumatoare; 

 Asigură şi raspunde de obţinerea autorizaţiilor necesare exercitării meseriei de electrician, de 

vizarea periodică a acestora pe domeniile de activitate precizate de lege; 

 Asigură şi raspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de paratonier, acolo unde este cazul, de 

verificarea periodică a acestora şi de refacerea continuităţilor acolo unde acesta au fost 

întrerupte din diverse motive; 

 Asigură şi raspunde de eliminarea din circuitele electrice în exploatare a tuturor 

improvizaţiilor şi intervenţiilor neavizate şi neautorizate; patroanelor necorespunzătoare sau a 

altor tipuri de siguranţe neomologate; 

 Asigură şi raspunde de integritatea şi copletarea tuturor tablourilor electrice de distribuţie, de 

existenţa în interiorul acestora a schemelor de alimentare precum şi de inscripţionarea tuturor 

circuitelor deservite; 

 Asigură şi raspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. şi PROTECŢIA MUNCII care 

reglementează intervenţia în instalaţiile de forţă, de utilizarea numai a echipamentelor şi 

sculelor omologate şi verificate corespunzator; 

 Asigură şi raspunde de buna funcţionare a lampilor automate de iluminat ce întra în actiune la 

caderea curentului electric, răspunde de verificarea periodica a acestora, de starea de 

funcţionare a lampilor şi a acumulatorilor; 

 Asigură şi răspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente tablourilor 

electrice de distributie; 

 Asigură şi raspunde de funcţionarea corespunzatoare a tuturor electromotoarelor ce dotează 

instalaţii, utilaje, echipamente, de repararea şi recondiţionarea acestora atunci când este 

necesar; 

 Asigură şi răspunde de calitatea lucrărilor, a înlocuirii tuturor neajunsurilor apărute în 

instalaţia electrică: înlocuirea becurilor şi a lampilor fluorescente arse, înlocuirea prizelor, a 

ştecherelor, a fasungurilor, a întrerupatoarelor, a contoarelor, a altor elemente de comandă sau 

activare care se defectează sau se ard; 

 Asigură şi răspunde de buna funcţionare a panoului general de transformare, a echipamentelor 

din dotarea acestuia precum şi a existenţei tuturor echipamentelor şi a planurilor necesare unei 

intervenţii în acest punct; 

 Asigură şi răspunde de buna funcţionare a gospodariei de apa a tuturor echipamentelor care 

concura la exploatarea apei din subteran, depozitarea şi pomparea acesteia în staţiile de 

hidrofoare, precum şi de buna funcţionare a instalaţiilor de automatizare care deservesc aceste 

echipamente; 
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 Participă la execuţia de lucrări în construcţii, realizând reparaţii la tencuieli, vopsitorii, alte 

lucrări specifice necesare îmbunatăţirii activităţilor sau ca urmare a deciziei de schimbare a 

destinaţiei unor spaţii; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştintelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

INSTALATORUL 

 Natura lucrărilor efectuate de instalatorul tehnico-sanitar se concretizează prin operaţii legate 

de elementele componente ale instalaţiilor de apă - canal, instalaţiilor de gaze, instalaţiilor de 

incalzire centrală şi instalaţiilor cu aăa-reţele exterioare, avand ca scop să asigure un confort 

cât mai complet. 

 În procesul tehnologic pentru executarea instalaţiilor se disting doua faze: una de prelucrare a 

conductelor şi accesoriilor prin taiere, găurire, îndoire pentru a le da forma necesara şi alta de 

asamblare şi de montare a aparatelor, conductelor şi accesoriilor, în scopul obţinerii lucrării 

finite. 

 Execută intervenţii de reparaţii a instalaţiilor sanitare, tehnologice şi netehnologice, termice, a 

instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale atunci când acestea nu implica existenta unei 

autorizaţii speciale. 

 Înlocuirea/ repararea/curăţarea armăturilordin instalaţiile termomecanice (robineţi, ventile de 

sens, filtre, etc.), a pompelor de circulaţie precum şi a boilerelor de preparare a apei calde 

menajere. 

 Înlocuirea de garnituri între flanse sau alte elemente de etanseitate la robineti, îmbinări, 

cuplaje la instalaţiile termomecanice. 

 Înlocuirea de garnituri oringuri sau elemente de etanşeitate la baterii, robineţi, îmbinări, 

cuplaje. - Înlocuirea de obiecte sanitare: lavoare, W.C., rezervoare de apa W.C., căzi, elemente 

de comandă pentru instalaţii sanitare (baterii), flotoare, duşuri de mână etc. 

 Execută lucrari de întretinere şi reparaţii a componenţelor instalaţiilor de încalzire (conducte, 

distribuitoare, radiatoare, robineţi, aerisitoare,etc); 

 Realizarea de trasee de instalaţii de complexitate redusă, pe distante mici, pentru alimentări cu 

apă etc.. 

 Montarea ţevilor din plumb de presiune. 

 Executarea lipiturilor de prelungire la ţevi de plumb. 
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 Îmbinarea şi lipirea cu adeziv a conductelor din ţevi PVC. 

 Montarea accesoriilor mici (portprosop, portsăpun, carlig, etc.). 

 Executarea îndoirilor la cald pentru realizarea curbelor la ţevi PVC-dur. - Montarea 

armăturilor simple necesare obiectelor sanitare (robinet simplu, robinet cu braţ basculant). 

 Să cunoască metode pentru montarea conductelor din ţevi de oţel sau PVC şi din tuburi de 

fontă, pantele conductelor şi amplasamentul armăturilor şi dispozitivelor de siguranţă şi 

control. 

 Să cunoască tipuri şi dimensiuni ale arzatoarelor de gaze şi de tip casnic, contoarele 

volumetrice, obiecte sanitare şi aparatelor de bucătărie. 

 Execută şi alte sarcini primite pe cale ierarhică. 

 Anunţă imediat Serviciul Tehnic în legatura cu constatările personalului de service-intervenţie 

atunci când acesta constată că lucrări mai mari de reparaţii sau igienizare sunt necesare . 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 pastrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul n r. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

ZUGRAV-VOPSITOR 

 execută lucrări de reparaţii curente fiind subordonat şefului de serviciu administrativ. 

 execută zugravelile interioare şi exterioare a clădirilor şi încăperilor în vederea igienizării 

acestora şi execută reparaţiile anterioare care se impun. 

 execută vopsitoriile în ulei a mobilierului, uşilor şi geamurilor şi execută reparaţia anterioara a 

acestora;  

 stabileşte necesarul de materiale, pe lucrari;  

 prepară materialele necesare executării lucrarilor;  

 se încadrează în normele de consum de materiale;  

 consemnează în caietul personal activitatea zilnică şi obţine semnăturile autorizate;  

 respectă normele de protecţia muncii şi PSI şi SSM; 

 poartă echipament de protecţie şi de lucru în timpul serviciului;  

 efectuează curaţenia la locul de muncă şi în afara lui ori de cate ori este nevoie;  

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 
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       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.12. DESERVIRE POSTURI FIXE 

Activitatea de deservire posturi fice cuprinde urmatoarele: centrala telefonică, centrala termică, 

lenjerie, întreţinere spaţii verzi şi curte, sector auto, manipulare bunuri, bloc alimentar, spălătorie şi 

garderobă. 

 

Atribuţiile personalului 

TELEFONIST: 

 Cunoaşterea centralelor telefonice manuale, semiautomate şi automate cu capacitate, număr de 

poziţii, număr de legaturi telefonice, diversitate de operaţiuni, grad de solicitare etc., diferit de 

la o centrala la alta; primirea şi deservirea convorbirilor telefonice, precum şi a prestaţiilor 

speciale; 

 Supravegherea desfăşurării traficului telefonic, coordonarea, îndrumarea şi conducerea 

activităţii telefonistelor; 

 Organizarea legăturilor telefonice pe căi ocolite, pe direcţiile de circuite repartizate în funcţie 

de trafic; 

 Egalizarea timpului de aşteptare a convorbirilor pe legături telefonice interurbane; 

 Primirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale, pentru 

informaţii sosite, precum şi a reclamaţiilor referitoare la funcţionarea instalatiilor telefonice; 

 Deservirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale de 

plecare, transit şi sosire, a celor pentru informaţii şi prestaţii telefonice speciale; stabilirea 

duratei convorbirilor (a taxelor) pentru prestaţiile telefonice . 

 Verificarea bunei funcţionarii a echipamentului de la schimbător şi a legăturilor telefonice, 

sesizarea, înregistrarea şi comunicarea către personalul tehnic de întreţinere a opririlor tehnice 

în instalaţiile telefonice, precum, şi urmărirea restabilirii bunei funcţionarii a acestora . 

 Încasarea taxelor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaţionale şi a taxelor de 

prestatii telefonice speciale efectuate de la cabină. 

 Se documentează şi aplică:  

a) regulamentul de utilizare a comunicaţiilor telefonice interurbane şi internaţionale şi 

instructiunile de exploatare a comunicaţiilor telefonice interurbane şi internaţionale; 

b) tariful convorbirilor telefonice interurbane şi internaţionale şi a prestaţiilor telefonice 

speciale; 

c) ordinele şi dispoziţiile cu privire la exploatarea serviciului telefonic; 

d) folosirea echipamentului centralelor telefonice; 

e) efectuarea tuturor serviciilor din centrala telefonica, la nivelul cerinţelor centralei 

deservite; 
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f) căile de îndrumare ale traficului telefonic interurban şi international, la nivelul cerinţelor 

centralei deservite; 

g) modul de verificare a bunei funcţionări a echipamentului telefonic; 

h) formularistica folosită în serviciu şi modul de completare a aceteia 

 se preocupă de pregatirea şi perfecţionarea profesională în domeniu . 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

FOCHIST: 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala 

termică şi a instalaţiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi 

a prescripţiilor specifice I.S.C.I.R. 

 Urmareşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform 

programului pe perioada rece; 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor 

de circulaţie a agentului termic, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

 Asigură reglarea, ungerea şi verifică permanent starea cuplajelor acestora, intervenind direct la 

înlăturarea defectelor ce pot aparea; 

 Răspunde de înlăturarea neetanşeităţilor de apă, abur, combustibil şi înlocuirea garniturilor 

defecte din C.T. şi spălătorie; 

 Execută reviziile şi reparatiile curente din C.T. şi spălaăorie; 

 Asigură curaţenia locului de muncă şi interzice acesul persoanelor straine în incinta centralei; 

 Sesizează imediat ce constată defecţiuni pe care nu le poate remedia, şefului de echipa şi/sau 

şefului de atelier, în caz de avarie procedând conform instructajului şi a prescripţiilor 

cunoscute din şcoala de calificare; 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce utilizează 

gazul metan; 

 Asigură şi răspunde de păstrarea caietului de predare a serviciului, de completarea şi de 

prevenirea degradării sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fară completarea procesului 

verbal fiind considerata abatere şi sancţionata ca atare; 

 Răspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenţa în executarea de 

lucrări superficiale sau necorespunzătoare; 

 Urmareşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. 

specifice centralelor termice ce utilizează gazul metan; 
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 Să cunoască bine instalaţia de tratare a apei, circuitul apă-abur-condensat al Centralei 

Termice; 

 Să asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare, ao apei din 

generator a aburului şi condensatului recuperate, prin executarea analizelor conform 

standardelor în vigoare şi cu precizia necesară; 

 Să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor chimici admişi, asupra funcţionării în 

condiţiile de siguranţa a generatoarelor de abur şi de apă fierbinte; 

 Să înscrie în registrele de analiza valorile determinate, să semneze pentru acestea şi să 

comunice responsabilului orice abatere constatata de la indicii admişi; 

 Să predea şi să ia în primire serviciul verificand buna funcţionare a instalaţiei de tratare a apei; 

rezultatul predării-primirii se va consemna în registrul de analiză; Urmareşte şi răspunde de 

buna funcţionare şi de exploatarea corecta a cazanelor din centrală termică şi a instalaţiilor 

care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a prescripţiilor specifice 

I.S.C.I.R. 

 Urmareşte şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform 

programuilui pe perioada rece; 

 Urmareşte şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor 

de circulaţie a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

     

 LENJEREASĂ 

 corectarea eventualelor defecte ale produsului; 

 pregătirea părtilor componente ale produselor şi montarea lor în vederea confecţionării huselor 

pentru aparatura medicală; 

 confecţionarea, transformarea şi repararea echipamentului de protecţie pentru personalulul 

sanitar, personal auxiliar, muncitori; 

 repararea lenjeriei de pat a bolnavilor; 

 repararea uniformelor, paturilor, feţelor de masa, etc. şi transferarea produselor la spălătoria 

centrală în vederea spălării; 

 îregistrarea produsului finit în gestiunea atelierului; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 pastrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

  HORTICULTOR 

 se preocupă de întreţinerea parcurilor, aleilor şi spaţiilor verzi precum şi de întreţinerea 

plantelor de ornament din interiorul spitalului; 

 întocmeşte şi înaintează şefului ierarhic propunerile planului de aprovizionare cu seminţe, 

unelte, materiale de protecţie, combustibil, material pentru tratamente şi combaterea 

dăunătorilor; 

 pregateşte şi aranjează terenul în vederea amenajării şi plantării florilor în peluze şi rondouri; 

 stabileşte planul de plantare, rărire sau completare cu arbori, arbuşti şi material floricol pentru 

spaţiile verzi 

 asigură îngrijirea, dezvoltarea şi plantarea în condiţii normale a seminţelor şi plantelor de seră; 

 se îngrijeşte de înmulţirea materialului floricol şi de conservarea acestuia în sezonul rece; 

 efectuează tăierile de regenerare a arborilor, arbuştilor şi gardurilor vii; 

 efectuează cositul zonelor verzi la timp şi în condiţii optime; 

 se îngrijeste ca întreaga plantaţie din unitate să fie udată la timp şi în cantitate suficientă; 

 se ingrijeste de procurarea şi recoltarea la timp a seminţelor de flori, asigurând buna 

depozitare a lor şi folosirea în timp util; 

 asigură întretinerea aleilor; 

 răspunde de păstrarea, intreţinerea şi utilizarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor pe care 

le are în primire; 

 se îngrijeşte de întreţinerea parcurilor şi a băncilor din parcuri; 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 
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Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

     

ŞOFER: 

 Va asigura conducerea autoturismelor aflate în dotarea unităţii; 

 Efectuează transporturile menţionate în foaia de parcurs; 

 Întreţine şi exploatează mijlocul de transport încredinţat conform cărţii tehnice a 

autovehiculului şi a normelor în vigoare; 

 Răspunde de starea tehnică a autoturismului; 

 Răspunde de securitatea şi integritatea persoanelor sau a bunurilor transportate. 

 Respecta prevederile Codului Rutier şi răspunde de încălcarea acestuia : civil, material sau 

penal, după caz; 

 Are obligaţia de a informa conducerea unităţii ori de cate ori constată defecţiuni tehnice la 

maşina din dotare şi de a solicita aprobarea efectuării reparaţiilor necesare; 

 Nu are permisiunea de a utiliza autoturismul în scop personal în afara orelor de program; 

 Gestionează carburanţii şi lubrefianţii conform normelor legale în vigoare. Răspunde de 

integritatea inventarului primit şi de buna utilizare a acestuia; 

 Respectă programul de lucru stabilit; 

 Răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii. 

 Va anunţa orice eveniment deosebit ivit şefului ierarhic superior. 

 I se interzice consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

   

  MANIPULANT BUNURI: 

 sortează şi aranjează alimentele şi materialele în magazii, în aşa fel încât să asigure o perfectă 

păstrare cantitativă şi calitativă, precum şi posibilitatea ca eliberarea să se facă în minim de 

timp şi în cele mai bune condiţii; 

 întreţine încăperile magaziei, utilajele, instalatiile frigorifice, precum şi aparatele de măsurat în 

perfectă stare- conform normelor în vigoare; 
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 urmareşte buna funcţionare a instalaţiilor frigorifice şi de ventilaţie sesizând orice defecţiune 

magazinerului; 

 efectuează zilnic curăţenia în toate încăperile şi dependinţele magaziei; 

 păstrază confidenţialitatea locului de muncă 

 respectă Regulamentul Intern al spitalului 

 se preocupă permanent de ridicarea cunoştinţelor profesionale; 

 păstrează secretul de serviciu; 

 execută orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MUNCITOR NECALIFICAT CURTE ŞI SPAŢII VERZI: 

 întretine curatenia în spaţiul verde al unităţii, a aleilor şi la intrarea principală; 

 menţine curaţenia la rampa de gunoi împreună cu îngrijitorii din secţie, după caz; 

 execută lucrări de săpat şi plantat material floricol; 

 participă la operaţiunile impuse de reorganizarea sau mutarea secţiilor; 

 execută lucrări de manipulare a bunurilor în vedera depozitarii lor; 

 întreţine curăţenia în curtea unităţii; 

 asigură menţinerea curaţeniei la rampa de gunoi; 

 asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiseptice, respectă circuitele 

funcţionale satbilite; 

 participă la toate operaţiile impuse de reorganizarea spaţiilor; 

 asigură şi răspunde de predarea - primirea la spălătoria unităţii a uniformelor de protecţie a 

salariaţilor din birouri; 

 poartă echipament de protecţie adecvat; 

 asigură transportul şi depozitarea materialelor de curaţenie şi dezinfecţie 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 
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  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

BLOCUL ALIMENTAR  

Organizare 

Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, 

amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia: 

Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

 bucătăria propriu-zisă; 

 spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 

 cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul; 

 cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi; 

 spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie; 

 spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie; 

 oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii; 

 vestiar pentru personalul blocului alimentar; 

 grupul sanitar 

 camere frigorifice 

 magazii de alimente; 

Spaţiile vor fi utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc şi respectă 

circuite distincte pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, respectându-se procesul 

tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucişările între fazele salubre şi cele 

insalubre. 

 

Atribuţiile Blocului Alimentar 

 păstrarea alimentelor în conformitate cu normele igienice  

 verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente şi ale celor recepţionate  

 prepararea hranei în conformitate cu regimul dietetic recomandat  

 repartizarea hranei bolnavilor pe secţii  

 respectarea orelor de masă ale bolnavilor  

 

Punctul de dietetică are următoarele atribuţii: 

 supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 

 realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 

 controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele  pentru 

alimente, conform reglementărilor în vigoare; 

 controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor  

despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere; 

 calculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

 întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

 verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
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 totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia de 

observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi 

cantităţile necesare pentru fiecare dietă; 

 răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente; 

 controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea  alimentelor; 

 organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 

 alte atributii specifice; 

 

Atribuţiile personalului: 

 Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de 

laborator conform controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare. 

 Personalul are obligaţia de să-şi însuşească întrucţiunile privitoare la igiena de la locul de 

muncă. 

 Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 

a) va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le 

execută, pe toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori 

este nevoie. Se interzice personalului de la camera de curăţat zarzavat, să între în camera 

unde se distribuie alimentele preparate către secţii. 

b) se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, 

pentru întreţinerea curăţeniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. Acest personal poate ajuta 

la curăţenia utilajelor şi sculelor cu care se lucrează (maşini de tocat, de gătit, cuţite, 

polonice, etc.). 

c) se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe. 

d) se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al 

alimentelor.(NU se va utiliză la încălzirea bucătăriei). 

 NU se va lăsa focul aprins nesupravegheat. 

 Se va desemna persoana responsabilă de verificarea stingerii focului înainte de părăsirea 

bucătăriei. 

 Se va purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de aprindere a 

persoanei la maşina de tocat carne, robotul de bucatarie, maşina de curăţat cartofi, sau să fie 

inflamabil. Se recomandă îndepărtarea bijuteriilor în timpul procesului de preparare a 

alimentelor. 

 Asistenta dieteticiană are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din bucătărie 

la intrarea în serviciu (leziuni cutanate, tulburări digestive, febră, etc). 

 Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului alimentar. 

 Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 

 Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 

 Este interzisă păstrarea alimentelor prepareate în vase descoperite, precum şi amestecarea 

celor rămase cu cele proaspăt pregătite. 

 Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora şi felul 

alimentelor. Probele se vor ţine la frigider timp de 48 de ore. 

 Asistentul medical în specialitatea dietetică 

 

ASISTENTA DIETETICIANĂ sau persoana responsabila cu alimentaţia pe spital: 

 controlează pregatirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale; 
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 controlează respectarea normelor igienico – sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curaţenie 

şi dezinfecţia curenta a veselei; 

 verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de 

păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 

 controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru 

alimente conform reglementărilor în vigoare; 

 controlează distribuirea alimentaţiei pe secţie şi la bolnavi; 

 calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

 întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

 verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

 recoltează şi pastrează probele de alimente; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nozocomiale; 

 controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 

 organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa; 

 respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 

 face parte din Comisia de alimentatie pe spital; 

 efectueaza triajul epidemiologic al personalului din blocul alimentar scotand din functie pe cei 

suspecti sau contactati de boli transmisibile; urmareste efectuarea controlului medical periodic 

de catre personalul blocului alimentar; 

 urmareste tinuta, igiena individuala si comportamentul igienic al pesonalului 

bloculuialimentar; 

 supravegheaza curatenia, buna intretinere a instalatiilor, ustensilelor, veselei si spatiilor din 

blocul alimentar ca si dezinfectia si dezinsectia curenta a acestora; 

 intocmeste documentul cumulativ prescris cu gramajele care au stat la baza intocmirii listei de 

alimente si a listei de comenzi pentru aprovizionare; 

 viziteaza la ora de distribuire a mesei sectiile de bolnavi urmarind modul cum sunt respectate 

regimurile; 

 participă la eliberarea alimentelor din magazie; 

 asigură şi verifica respectarea normelor de igienă de catre personalul din subordine şi modul în 

care se respectă circuitele funcţionale; 

 asigură şi verifica respectarea normelor de protecţia muncii şi a incendiilor; 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora . 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii in domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicala. 

Atribuţii in domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  
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b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca; 

 

BUCĂTARUL: 

 prepară dietele repartizate de asistenta dieteticiană; 

 respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor; 

 respectă regulile de igienă sanitară; 

 distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie; 

 urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor asistentului de 

igienă. 

 răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor; 

 participă la prepararea hranei, executând indicaţiile bucătarului şef sau a asistentelor 

dieteticiene; 

 distribuie dimineaţa pâinea şi micul dejun în secţie; 

 participă la distribuirea mesei la prânz sau seara; 

 sesizează conducerea compartimentului de deficienţele semnalate în funcţionalitatea utilajelor 

din dotarea bucătăriei; 

 însoţeşte transportul de alimente de la magazie la bucătărie; 

 efectuează operaţiunile pentru tocarea cărnii, prepararea piureurilor, maionezelor, 

 etc.; 

 urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor; 

 dirijează procesul de curăţire în bucătărie; 

 pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene; 

 asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a 

normelor de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite; 

 respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale 

stabilite; 

 răspunde de curatenia din spatiul arondat serviciului. 

 Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale in conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

MUNCITORUL NECALIFICAT 

 se subordonează în totalitate bucătarului şef; 

 participă la întrega activitate de pregătire a alimentaţiei care se desfaşoara la blocul alimentar; 
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 ajuta la transportul alimentelor în bucătărie; 

 efectuează curăţatul şi spălătul legumelor şi zarzavaturile care urmează să se folosească la 

pregatirea meniurilor; 

 execută spălatul vaselor din bucătarie, a veselei şi tacâmurilor folosind spălătoarele din blocul 

alimentar; 

 efectuează curaţenia zilnică a blocului alimentar, grup sanitar şi vestiar, asigurand o stare de 

curaţenie optioma în toate spaţiile; 

 asigură descărcarea alimentelor cu care se aprovizionează unitatea sanitara şi depozitarea 

acestora în magaziile blocului alimentar; 

 asigură încarcarea hranei preparate pentru distributie la celelalte statioanare ale unităţii; 

 ajută la curaţarea, spălărea şi dezinfectarea autovehicolelor unităţii destinate transportului 

hranei preparate către bolnavi; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

SPĂLĂTORIE  

Organizare 

Compartimentul de lenjerie şi spălătorie are urmatoarea organizare:  

 punctul de colectare şi triere a rufăriei aduse;  

 bazinele de dezinfecţia rufăriei;  

 camerele de storcătoare;  

 uscătoria;  

 călcătoria mecanică (camera de calandre);  

 călcătoria manuală;  

 punctul (depozitul) de păstrare şi distribuire a obiectelor curate;  

 punctul de repararea rufăriei;  

 punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.  

 

Atribuţiile spălătoriei 

 asigurarea integrităţii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care să raspundă de 

corecta conservare şi manipulare a întregului inventar;  

 administrarea şi gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale şi gospodaresc 

primite în dotare de la magazia spitalului;  
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 primirea din secţii, laboratoare, policlinici şi alte compartimente de lucru a spitalului a 

echipamentului şi cazarmamentul folosit (murdar);  

 eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantităţi egale cu cea predată de obiecte 

curate şi în bună stare;  

 efectuarea dezinfecţiei, spălării, reparării, calcării şi pastrării întregului echipament şi 

cazarmament al spitalului;  

 trierea inventarului moale în vederea casării celui uzat, cu condiţia încadrării în cotele maxime 

de înlocuire;  

 depozitarea inventarului moale propus casării, până la scoaterea lor definitivă din uz;   

 înlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;  

 asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodăresc:  

 clinici, secţii, policlinici şi blocul central de lenjerie şi echipament din punctul de colectare a 

obiectelor murdare şi punctul de distribuire a celor curate;  

 asigurarea întocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire în situaţia în care nu se poate 

returna secţiilor o cantitate egala de echipament cu cea primită spre spălăre;  

 organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control periodic, 

cel putin o data pe lună, pentru a se determina situaţia faptică;  

 asigurarea functionalităţii maşinilor de spălat, storcătoarelor şi uscătoarelor, semnalând 

serviciul administrativ şi atelierului de reparaţii - întreţinere eventualele deficienţe survenite în 

funcţionarea lor;  

 trierea şi asigurarea repararii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;  

 asigurarea aprovizionării cu materiale necesare spalatului rufăriei conform normelor de 

consum stabilite pe unitate;  

 asigurarea întreţinerii stării igienico-sanitare a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;  

 respectarea normelor PSI şi SSM;  

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale 

 

Atribuţiile personalului 

SPĂLĂTOREASĂ CU GESTIUNE 

 conduce activitatea spalatoriei şi asigură spitalul cu rufe curate, la timp 

 raspunde de starea de curătenie a spălătoriei şi de buna întretinere a utilajelor sesizand şeful 

ierarhic de orice defecţiune constatată; 

 primeşte rufăria murdară din secţii; 

 îndrumă şi asigură respectarea procedeelor tehnice de sortare, dezinfecţie, spălăre, fierbere, 

albire, etc. 

 Verifică starea rufăriei şi cea necorespunzatoare o preda lenjeresei pentru reparaţii; 

 Răspunde de dezinfecţia rufelor înainte de înmuiat 

 Răspunde şi participă la spălatul, călcatul şi depozitarea rufelor, respectând normele igienico 

sanitare şi regulile epidemiologice privind dezinfecţia şi folosirea utilajelor din spălătorie; 

 Răspunde de calitatea lucrărilor din spalatorie 

 Ţine evidenta rufelor primite pentru spălat, şi a celor curate predate spre secţii; 

 Se îngrijeste ca personalul spălătoriei să aibe echipament de protecţie; 

 Răspunde de respectarea circuitelor funcţionale şi a normelor de igienă şi protecţia muncii în 

cadrul spălătoriei; 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor ei. 
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Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

SPĂLĂTOREASĂ 

 Raspunde de starea igienico- sanitara la locul de muncă şi a utilajelor pe care le foloseşte;  

 Primeşte materialele necesare spălării rufelor pe care le utilizează conform normelor;  

 Execută curaţenia la locul de muncă;  

 Efectuează dezinfecţia rufelor înainte de înmuiere şi spălare;  

 După spalare şi uscare, rufele trebuie călcate şi controlează starea acestora;  

 Predă rufele curate, spălate, călcate ce urmează a fi date în folosinţă;  

 Poarta echipament de protecţie şi execută orice alte sarcini date.  

 Nu are voie a părăsi spitalul cu echipamentul de protecţie; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii; 

 Răspunde de gestionarea şi colectarea deşeurilor conf. normelor legale; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii. 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor ei. 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedură; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru şi ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

 

GARDEROBĂ  

Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate 

 

Atribuţiile garderobei 

Primirea si pastrarea  obiectelor de îmbracaminte şi alte bunurilor personale ale bolnavilor internati şi 

apoi restituirea acestora la internare. 
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Atribuţiile personalului 

GARDEROBIERUL 

 primirea, păstrarea şi restituirea obiectelor de îmbracaminte şi alte bunuri aparţinând celor care 

participă la activitatea ce se defaşoara în amfiteatru;  

 primirea şi predarea bunurilor lasate la garderobă se face numai pe baza de ecusoane 

numerotate, ce sunt eliberate de garderobiera la primirea acestor bunuri. 

 Execută curaţenia şi dezinfecţia la locul de muncă;  

 Poartă echipament de protecţie şi executa orice alte sarcini date.  

 Nu are voie a parăsi spitalul cu echipamentul de protecţie; 

 Răspunde şi respectă normele PSI şi de protecţia muncii; 

 Respectă Regulamentul Intern al unităţii 

 Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor  

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplică procedurile stabilite de codul de procedura; 

       b)  utilizează echipamentul de protecţie corespunzător, conform procedurii de lucru si ROI.  

Atribuţii în domeniul gestionarii deşeurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor; 

  b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din  activitatea medicală. 

Atribuţii în domeniul managementului calităţii  

a) să cunoască şi sa respecte sistemul de management al calităţii aplicabil activităţii sale  

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate, stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

Art.5.12.13.  CAPELĂ  

Art.5.12.13.1. Organizare 

Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate şi functionează potrivit protocolului încheiat între 

Ministerul Sănătăţii si Patriarhia Româna. 

Art. 5.12.13.2.Atribuţiile capelei 

Asigurarea serviciilor religioase pentru bolnavii internaţi, la capela sau la patul bolnavului. 

Art.5.12.13.3.Atribuţiile preotului 

 slujeşte în fiecare duminică şi zi de sărbătoare Sfânta Liturghie; îndeplineste obligaţiile 

harismatice; 

 întocmesc şi duc la îndeplinire prevederile programului anual al activităţilor pastoral- 

misionare, social-filantropice   şi administrativ-gospodaresti ale capelei; 

 îndrumă spiritual credincioşii şi educă religios credincioşii (bolnavi, aparţinători şi angajaţi); 

oferă asistenţă religioasă enoriaşilor care o solicită; 

 ţine gestiunea şi inventarul bunurilor capelei; 

 ţine la zi evidenţa decedaţilor din spital şi se preocupa de înmormantarea celor fară 

aparţinatori. 

 se ocupa de achiziţionarea şi distribuirea lumânărilor, calendarelor bisericeşti etc.; 

 reprezintă capela în faţa autorităţilor şi faţă de terţi; 

Atribuţii de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în 

conformitate cu Ordinul NR. 1101/2016 : 

       a)  aplica procedurile stabilite de codul de procedură; 
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       b)  utilizeaza echipamentul de protectie corespunzator, conform procedurii de lucru şi ROI.  

  Atribuţii în domeniul gestionarii deseurilor medicale în conformitate cu Ordinul NR. 1226/2012  

  a) aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deseurilor; 

  b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din  activitatea medicală. 
 

CAPITOLUL VI 

 
CIRCUITELE FUNCŢIONALE DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

AIUD  ŞI RESPECTAREA ACESTORA 

 

Circuitele din Spitalului sunt organizate astfel încât pe fiecare secţie şi în cadrul fiecărui 

compartiment există un flux continuu al activităţii, evitându-se încrucişările diferitelor circuite 

specifice septice cu cele aseptice. 

Art.6.1.Circuitul Documentelor  

Circuitul documentelor în cadrul  Spitalului de Pneumoftiziologie  se face conform graficului de 

circulaţie al documentelor şi a procedurilor operaţionale elaborate în acest sens.  

Documentele care intră şi iasă din unitate se înregisreaza la registratura unităţi, şi se înaintează spre 

repartizare managerului unităţii, de doua ori pe zi: la ora 9,00 şi la ora 13,00; Apoi corespondenţa 

repartizată se predă pe baza de semnătură, acolo unde a fost repartizată; 

Art.6.2.Circuitul bolnavului:  

Internarea bolnavilor în spital se face prin intermediul Biroului de Internări 

Internarea pacienţilor se face pe baza trimiterilor emise de dispensarlele medicale sau cabinetele 

medicale particulare. Bonavii internaţi sunt înscrişi în biroul serviciului de primire, în registrul de 

internări. Tot aici se completează prima fila din Foaia de observaţie clinică şi datele de identitate. 

Bolnavii vor fi examinaţi la internare de medicul de gardă. În acest scop, acesta va culege datele de la 

bolnav sau de la însoţitor, date pe care le va trece în foaia de observaţie ale bolnavului. 

În baza ONR.P nr. 1019/ 2006, spitalul primeşte bolnavi şi prin transfer de la alte unităţi spitaliceşti, 

dacă bolnavul aparţine profilului nostru 

Hainele şi efectele fiecărui pacient internat vor fi înregistrare în vederea înmagazinării pe perioada cât 

bolnavul va fi internat. Pentru hainele preluate şi depuse la garderobă se va elibera bolnavului sau 

însoţitorului un bon de preluare, iar obiectele de valoare (acte, bani etc) vor fi predate însoţitorului sau 

depuse la administraţia spitalului cu proces verbal, din care un exemplar se preda bolnavului sau 

însoţitorului. 

În cazul bolnavilor inconştienţi sau psihici care sosesc în spital fara însoţitor, bonul de haine şi un 

exemplar din procesul verbal asupra obiectelor de valoare depuse la administraţia spitalului pentru 

păstrare, se ataşează la foaia de observaţie a bolnavului. 

La nevoie hainele vor fi supuse deparazitării şi dezinfectării, înainte de înmagazinare.  

După stabilirea diagnosticului, înainte de a fi dus în secţie, bolnavului i se asigură o stare de igienă 

individuală corespunzătoare: baie, deparazitare, asigurarea ţinutei de spital (pijama, halat, papuci de 

casă) 

Bolnavul pregătit conform prevederilor art. anterior va fi condus pe traseul stabilit în secţia indicată 

de medicul de gardă, unde este internat; 

În secţie bolnavul este predat asistentei de tură, care-l repartizează în salon şi îi dă primele indicaţii 

referitoare la normele generale de comportament în secţie şi în spital, drepturile şi obligaţiile 

pacientului, circuitele interioare pe care trebuie să le respecte,  
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Pacientul va fi sups apoi tuturor practicilor medicale pentru determinarea parametrilor acestuia care 

vor fi consemnaţi  în foaia de observaţie. 

Pentru asigurarea alimentelor necesare bolnavului pentru ziua respectivă, asistenta medicală 

completează foaia de alimentaţie, trimisă anterior de catre blocul alimentar, cu o anexa privind 

necesarul de alimente al bolnavului nou sosit. În ziau următoare bolnavul figurează în toate evidenţele 

şi bonurile de cerere ale secţiei. 

Momentul plecării bolnavului din spital este stabilit de medicul curant. Asistenta va fixa împreuna cu 

bolnavul ora plecării pentru a-i putea asigura alimentaţia până în ultimul moment. 

Bolnavul va fi însoţit de către asistentă la garderobă, de unde îşi va recupera hainele. Apoi va preda 

acesteia efectele spitalului. 

Înainte de a părăsi spitalul, bolnavul va fi verificat de către asistenta dacă are biletul de ieşire şi reţeta 

prescrisă pentru tratamentul postspitalicesc. El va fi urmărit de către asistentă până la părăsirea 

spitalului. 

Bolnavul poate pleca din spital şi la cerere proprie. Dacă cererea lui nu concorda cu părerea 

medicului, şef de secţie, şi nu se lasă convins de necesitatea şederii mai departe pentru continuare 

tratamentului, atunci el va da o declaraţie iscălită asupra răspunderii pe care şi-o asumă odată cu 

părasirea spitalului.  

Bolnavii suferinzi de boli transmisibile care prezintă pericol pentru anturajul lor nu pot fi extrnaţi pe 

răspundere proprie sau a familiei. 

Dacă bolnavul nu se supune tratamentului ce i s-a prescris sau prin comportarea lui dezorganizează 

viaţa din spital, medicul are dreptul de a dispune evacuarea lui dacă aceasta nu îi periclitează viaţa. 

Pacientul va avea acces la Registrul de sugestii şi reclamaţii care se gaseşte la fiecare etaj 

În caz de deces, decedatul va fi scos din evidenţele secţie şi va fi transportat în linişte către morgă. 

Art.6.3. Circuitul persoanelor străine 

Persoanele străine care au relaţii cu administraţia, vor fi îndrumate către compartimentul respectiv 

astfel încât să se evite intersecţia cu celelalte circuite din cadrul Institutului. 

Art.6.4. Circuitul Vizitatorilor.  

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice este reglementat 

prin Ord.NR. nr.1284/2012, fiind stabilit astfel: 

luni – vineri              între orele  15,00 – 20,00 

sâmbăta - duminica între orele 10,00 – 20,00 

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai 

mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.  

Accesul vizitatorilor în  incinta spitalului se face stric pe circuitul destinat lor; 

Vizitarea bonlavilor se face numai în zilele și orele stabilite de conducerea spitalului; 

În timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protecţie pentru vizitatori; 

Se utilizează holurile de vizitatori pentru pacienții deplasabili; 

Controlul alimentelor aduse bonlavului și returnarea celor contraindicate; 

Art.6.5. Circuitul personalului  

În spital  sunt amenajate vestiare speciale, pentru întreg personalul angajat, unde aceştia au obligaţia 

să-şi lase obiectele personale, apoi vor merge la locul de muncă pe fluxul de circulaţie stabilit. 

Personalul nu are voie să părăsească locul de muncă. Acest fapt este posibil numai dacă este în 

interesul serviciului, cu acordul şefului de secţie sau de compartiment. În  bucătarie, spălătorie, 

laboratoare şi centrala termică este interzisă pătrunderea altui personal, decât cel încadrat în locurile 

respective sau special chemat. În situaţii speciale se vor lua măsuri necesare de acces în aceste secţii: 

echipament de protectie corespunzător şi însoţitor desemnat din sectoarele respective; 
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Art.6.6.Circuitul medicamentelor 

Medicamentele prescrise la vizită sunt notate în foaia de observaţie a pacientului. 

 Pe baza prescripţiilor din foile bolnavilor se vor scrie condicile de medicamente către 

farmacie. 

- Pentru satisfacerea necesităţilor de medicamente neprevăzute, a urgenţelor, a medicaţiei bolnavilor 

internaţi după ora vizitei, precum şi a materialelor necesare tratamentelor curente, în fiecare secţie cu 

paturi, există un stoc de medicamente şi materiale, denumit în continuare APARAT. Acesta este dotat 

pe baza unor baremuri, în funcţie de profilul secţiei sau serviciului respectiv. Serviciul de gardă al 

spitalului sau secţiei va fi dotat cu o trusă de urgenţă conţinând medicamente în funcţie de specificul 

bolnavilor îngrijiţi. 

- Medicamentele consumate în cursul zilei din APARAT sau cu ocazia urgenţelor de noapte din trusa 

de urgenţă se vor prescrie în condica de medicamente în ziua următoare, pe numele bolnavului căruia 

i-au fost administrate. 

 Este obligatorie existenţa unor condici diferite pentru prescripţia medicamentelor zilnice, 

pentru prescripţiile la APARAT şi pentru urgenţă. 

 După ce au fost completate de catre medicul secţiei, condicile sunt duse la timp la farmacie. 

 Medicamentele destinate secţiilor vor fi ambalate şi etichetate corespunzător, astfel: 

a) Medicamentele sosesc în secţie pe numele bolnavilor, fiecare într-o pungă separată, cu 

înscripţiile corespunzătoare. 

b) Pungile aparţinatoare unui bolnav sunt împachetate apoi în cate o pungă mai mare de hartie, 

cupreinzând cantităţi necesare pentru 1 – 2 zile, cu excepţia unor medicamente lichide şi 

unguente care se pot prescrie şi în cantităţi mai mari. Pungile vor fi verificate şi orânduite în 

ordinea saloanelor şi paturilor. Dacă medicamentele sosesc în ambalaje originale, 

nedistribuite, asistenta le va împarţi în pungi individuale. 

 Până la administrare, este obligatoriu ca medicamentele să stea în oficiul asistentelor, sub 

cheie. 

 Administrarea medicamentelor se face de către asistenta, inclusiv la pacienţii în stare mai 

puţin gravă. 

 Asistenta este obligată să asiste bolnavul în timpul administrării medicamentelor. 

 Este interzisă depozitarea medicamentelor în noptierele bolnavilor, ca şi manipulările repetate 

nejustificate. 

 Medicamentele aduse de bolnavi de acasă trebuie prezentate medicului care va decide dacă 

bolnavul trebuie să continuie tratamentul cu medicamentele de acasă sau nu. 

Art.6.7. Circuitul probelor biologice pentru examenele de laborator       

 Probele biologice pentru examenele de laborator sunt fi transportate de pe secţie către 

laborator, pe traseul stabilit, în vase adecvate metrialului de analizat; 

 Recipientele de recoltare trebuie să fie etichetate încă înainte de a începe actul recoltării. 

Datele de pe etichetă trebuie să corespundă cu cele de pe buletinul de recoltare. Buletinele de 

cerere se vor completa cu toate datele bolnavului, natura produsului, analiza cerută, data 

recoltării şi numele aceluia care a facut recoltarea. 

 Transportul produselor la laborator trebuie bine pregătit. Recipientele încărcate vor fi bine 

închise (la nevoie steril). 

 Produsele recoltate se vor transporta imediat la laborator pentru a evita alterarea lor. În timpul 

transportului se va avea grija ca recipientele să nu fie răsturnate sau scuturate;. 

Art.6.8. Circuitul lenjeriei 

 Bolnavul nou spitalizat trebuie asigurat cu lenjerie curată. 
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 Lenjeria se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdăreşte sau dacă a trecut perioada 

maximă de folosire: 3 zile în secţii. 

 Lenjeria murdară va fi adunată pe secţii, în saci galbeni. 

 Este interzisă depozitarea lenjeriei murdare pe secţii. Aceasta va fi transportată zilnic către 

spălătoria spitalului. 

 Este interzis transportul lenjeriei murdare legată în cearceafuri, purtat în spate sau târâtă pe 

coridoare. 

 Lenjeria destinată pentru spălătorie va fi însoţită de „nota de Spălătorie”, în care se evidenţiază 

numeric felul articolelor de spălat. 

 Aducerea rufelor la spălătorie se va face pe altă cale decât scoaterea celor curate pentru că în 

eventualitatea unor exemplare infectate să nu apară infecţii nozocomiale produse tocmai prin 

rufele curate date bolnavilor. 

 Forma cea mai operativă şi sigură a circulaţiei lenjeriei de spital este schimbarea  directă a 

rufăriei murdare cu rufărie curată la spălătorie. Acest mod de schimbare a lenjerie presupune 

existenţa unui stoc circulant de rufe. 

 În lipsa stocului menţionat la alin. 1, spălătoresele vor iscăli de preluarea rufelor  murdare şi 

vor elibera secţiei peste 2 zile aceleasi rufe spălate, călcate şi reparate. 

 Rufăria nu trebuie să ajungă înapoi în secţie în stare ruptă, fară nasturi sau fară şnururi de 

legătură. 

 Rufăria reparată se va depozita la magazia de rufe curate a spălătoriei şi va fi  eliberată în 

schimbul rufelor murdare aduse din secţie. Prin eliberarea din nou a acestor rufe se închide 

circuitul lenjeriei din spital. 

Art.6.9. Circuitul veselei şi alimentelor.  

 În vederea asigurării alimentelor necesare şi potrivite, asistenta şefa, pe baza datelor adunate 

de la asistentele de tură, referitoare la numărul bolnavilor pe categorii de boli şi după 

indicaţiile primite de la medic , alcătuiesc foile de alimentaţie pe care le înaintează asistenţei 

dieteticiene care, după totalizarea lor le transmite la bucătărie în două exemplare până la orele 

12 ale zilei precedente. 

 Pentru pacienţii care vor sosi dupa ora prevazută la alin. 1, asistentele de tură vor înainta direct 

bucătăriei completările la foile de regimuri. 

 Alimentele preparate sunt trimise la oficiile alimentare din secţii în recipiente 

corespunzătoare. 

 Oficiile alimentare ale secţiilor au obligaţia de a avea o parte din încapere cu vesela spălată 

unde sosesc alimentele şi o parte cu vesela utilizată, unde se spală (dezinfectează) vasele 

utilizate de bolnavi. 

 Din vasele colective mâncarea va fi repartizată în vasele individuale; 

 Vasele colective se spala in sectie, in prima parte a oficiului si se trimit inapoi bucatariei. Ele 

nu vor veni niciodata in contact cu bolnavii; 

 Vesela utilizată împreună cu resturile de alimente sunt adunate în cea de-a doua parte a 

oficiului de alimente. Aici resturile alimentare sunt aruncate în vase închise şi transportate din 

secţie pentru a fi distruse. 

 Vesela folosită de către bolnavi va fi submerjată după spălare într-o soluţie dezinfectantă timp 

de 30 de minute, după care vor fi clătită din abundenţă cu apă. 

 Alimentele rămase în secţie sau acelea pe care le aduc aparţinatorii bolnavilor vor fi păstrate 

exclusiv la un frigider destinat pentru acest scop. 
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 Se interzice categoric păstrarea alimentelor aduse pentru bolnavi din afara spitalului în 

răcitoarele bucătăriei sau în ale secţiilor, destinate pentru medicamente sau seruri, precum şi 

printre geamurile saloanelor. 

 

Programul de distribuire al meselor: 

mic dejun     - în intervalul   8,00 –   8,30 

prânz                                   12,00 – 12,30 

cina                                     18,00 – 18,30 

Art.6.10. Întocmirea şi circulaţia foii de observaţie clinică generală ( FOCG) 

 FOCG este documentul pentru înregistrarea stării de sănătate şi evoluţiei bolii pentru care au 

fost internaţi pacienţii respectivi şi a serviciilor medicale efectuate acestora în perioada 

spitalizării. 

 Conţinutul  FOCG este cel aprobat prin Ordin nr. 1782 din 28/12/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Foaia de Observaţie Clinică Generală - document pentru înregistrarea stării de sănătate şi 

evoluţiei bolii pentru care au fost internaţi pacienţii respectivi şi a serviciilor medicale 

efectuate acestora în perioada spitalizării. 

 Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau 

laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG 

ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele. Susţinerea diagnosticului 

şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de 

medicul curant şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale 

spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, 

medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.  

 Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.  

 Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:  

  -  În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte 

diagnosticele la externare  

          - FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare . 

  - FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare  

 În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de 

acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG.  

 În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de 

tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), 

se deschide o nouă FOCG. 

 Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, 

medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţi celor 

menţionate anterior, incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de 

anestezie şi terapie intensivă.  

 În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de 

spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG. 

 Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din 

nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare 

 Pneumoftiziologie (1301); 

 Recuperare medicală - respiratorie (1413);  
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 Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG 

v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea 

clasificării RO DRG v.1. 

 Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din 

România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 

nr. 1.199/2011. 

 Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de 

corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi 

FSZ. 

 Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează 

Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC),  

 Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea 

Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. 

 Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele 

specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de 

autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

 Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar. 

 Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente 

pacienţilor externaţi în luna precedentă. 

 Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu 

vor fi transmise. 

 Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor 

fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul 

informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului). 

 Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al 

medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, 

utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 

Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 

Art.6.11.Colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

Colectarea deşeurilor se face în următoarele tipuri de recipienţi: 

 Sacii negri se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, de exemplu: 

ambalaje ale materialelor sterile, resturi alimentare (cu excepţia celor provenite de la  pacienţii 

care reprezintă o posibilă sursă de infecţie), hârtie, saci şi alte ambalaje din material plastic, 

recipienţi de sticlă care nu au venit în contact cu sânge sau alte lichide biologice. 

 Sacii de culoare galbenă se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase, de exemplu: 

tampoane, comprese îmbibate cu sânge sau alte lichide biologice, pansamente sau alte 

materiale contaminate, recipienţi care au conţinut sânge sau alte lichide biologice,  materiale , 

instrumente şi echipamente medicale de unică folosinţă, pungi de material plastic pentru 

colectarea urinei, materiale de laborator. 

 Cutiile cu pereţi rigizi: se folosesc pentru colectarea deşeurilor inţepătoare-tăiatoare, de 

exemplu: seringi de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de 

javascript:ln2Go2lnk('MTczNTk2OA==');
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bisturiu de unică folosinţă, sticlărie (spartă sau nu) care a venit în contact cu sângele sau cu 

alte lichide biologice. 

 Nerespectarea circuitelor functionale prezentate în prezentul regulament va atrage dupa sine 

sancţionarea celor răspunzători, în ordine ierarhic descrescătoare (şefi de secţie, asistene şefe, 

asistente, infirmiere). 

Art.6.12. Anunţul aparţinătorilor în legătură cu decesul şi externarea pacientului decedat anunţarea 

aparţinătorilor despre survenirea decesului se face după doua ore de la constatarea acestuia, de către 

medicul curant sau medicul de gardă. 

 Medicul informează aparţinătorii şi pregăteşte documentaţia necesară pentru a respecta 

prevedreile referitoare la obligaţia efectuării necropsiei sau scutirii acesteia, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 Asigură identificarea decedatului prin aplicarea unei brăţări de identificare; 

 consemnează epicriza decesului în FOCG; 

 Externarea pacientului decedat 

 Externarea pacienţilor decedaţi, va fi obligatoriu însoţită de îndeplinirea tuturor activităţilor 

(formalităţilor) cuprinse în procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boala şi 

deces, precum şi întocmirea Scrisorii medicale/Biletului de Ieşire din Spital. Epicriza la 

externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces.  

 Decedaţilor în spital li se întocmeşte, de către medicul care a constatat decesul, certificat 

medical constatator al morţii, pe baza constatărilor medicale sau a rezultatelor examenului 

anatomo - patologic, care sunt înscrise în registrul protocol de necropsie, în vederea precizării 

cauzei medicale a morţii. 

 Rezultatele se vor consemna şi în Foaia de observaţie clinică generală, FOCG. 

 Pentru serviciul de anatomo-patologie se completează biletul de însoţire a cadavrului de către 

medicul din secţia unde a avut loc decesul, pentru dovedirea identităţii cadavrului transportat 

la serviciul de prosectură. 

 Declararea la organele de stare civilă a decedaţilor în spital se face pe baza actelor doveditoare 

ale deceselor, întocmite de medicii din secţiile respective. 

Art.6.13. Accesul pacienţilor/aparţinatorilor şi a vizitatorilor la Registrul de sesizări şi reclamaţii 

 La nivelul fiecărei secţii există cutii poştale închise pentru depunerea reclamaţiilor şi 

sesizărilor 

 La nivel de unitate Registru de reclamaţii şi sesizări, care este numerotat, sigilat, ştampilat şi 

este disponibil tuturor pacienţilor, aparţinătorilor şi vizitatorilor. 

 Asistentul şef de secţie împreună cu preşedintele comisie de analiză a reclamaţiilor, colectează 

periodic sesizările/reclamaţiile din recipientele închise şi le înregistrează în Registru şi apoi 

vor fi înaintate Comitetului de analiză. 

 Comitetul de analiză se întruneşte, analizează şi formulează răspuns la fiecare reclamaţie 

primită, în termen de 30 zile de la data înregistrării în Registrul de reclamaţii şi sesizări; 

 Biroul de Internări-Statistică medicală gestionează registrul şi ţine evidenţa reclamaţiilor; va 

calcula toţi indicatorii ce derivă de aici şi îi prezintă Comitetului Director spre analiză. 
 

 

 

CAPITOLUL  VII  
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CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR 

 

1. Codul de deontologie medicală cuprinde normele de conduită obligatorii în legatură cu exerciţiul 

drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului. 

2. Prevederile prezentului Cod, atât cele ce reamintesc regulile morale pe care orice medic trebuie să 

le respecte, cât şi cele care privesc aspecte tehnice, precum şi comportarea faţă de confraţi, sunt 

obligatorii pentru medicii din evidenţa Colegiului Medicilor. Medicii care au activităţi în învăţământ 

răspund în respectarea acestor norme de cei pe care îi au in îndrumare. 

3. Sănătatea omului este ţelul suprem al actului medical. Obligaţia medicului constă în a apăra 

sănătatea fizică şi mentală a omului, în a uşura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei 

umane, fără discriminări în funcţie de vârstă, sex, rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, 

ideologie politică sau orice alt motiv, în timp de pace ca şi în timp de razboi. Respectul datorat 

persoanei umane nu încetează nici după moartea acesteia. 

4. În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primează asupra 

oricăror altor interese. 

5. În exercitarea profesiei sale, medicul este obligat să respecte drepturile fundamentale ale omului şi 

principiile etice în domeniul biomedical. Colegiul Medicilor din România va actualiza periodic 

prevederile prezentului cod de deontologie în concordanţă cu declaraţiile şi convenţiile la care 

România este parte, privind etica în domeniul biomedical. 

6. Este interzis medicului, în exercitarea profesiei sale, să impună pacientului opiniile sale personale 

de orice natura ar fi acestea. 

7. Medicul nu trebuie să înceteze niciodată, în decursul vieţii sale profesionale, să-şi însuşească 

achiziţiile ştiinţei medicale, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor sale medicale. 

8. Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi cunoştinţele sale, să contribuie la informarea 

obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveste problemele medicale. Medicul care 

oferă informaţii medicale în mass-media trebuie să verifice modul în care afirmaţiile sale sunt făcute 

publice şi să ia atitudine în cazul denaturării acestora. 

 

INDATORIRI GENERALE 

Sectiunea A - Despre independenţa profesională a medicului şi responsabilitate 

9. Medicul are independenţă profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor şi actelor 

medicale pe care le consideră necesare, în limitele competenţei sale şi este raspunzător pentru acestea. 

În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei sale, medicul nu 

este răspunzător. 

10. Medicul nu va garanta vindecarea afecţiunii pentru care pacientul i s-a adresat. 

11. În activitatea medicală ce se desfăşoară în echipă (secţii de spital, proces de învătământ medical 

tip rezidenţiat), răspunderea pentru actele medicale aparţine şefului echipei în limitele atribuţiilor 

administrative de coordonare, şi medicului care efectuează direct actul medical, în limitele 

competenţei sale profesionale şi rolului care i-a fost atribuit de şeful echipei. În echipele 

interdisciplinare, şeful echipei se consideră a fi medicul din specialitatea în care s-a stabilit 

diagnosticul major de internare, dacă nu există reglementări speciale care să prevadă altfel. 

12. Încredinţarea totala sau parţială a obligaţiilor proprii către alte persoane, în lipsa controlului 

personal, constituie abatere deontologică. 

13. Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură 

responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale. 

Sectiunea B - Secretul profesional 
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14. Secretul medical este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

15. Face obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat 

direct sau indirect în legatură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi 

probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstanţe în legatură cu boala. Secretul 

profesional persistă şi după terminarea tratamentului sau moartea pacientului. 

16. Secretul profesional trebuie păstrat şi faţă de aparţinători, dacă pacientul nu doreşte altfel. 

17. Secretul profesional trebuie păstrat faţă de colegi, cadre sanitare şi instituţiile medicale care nu 

sunt implicate în actul medical al pacientului în cauză. 

18. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi în aşa fel prezentate, încât identitatea bolnavului să nu 

poată fi recunoscută. 

19. În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul mass 

mediei la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii şefi ai unităţilor medicale sunt obligaţi să ia 

toate măsurile în aşa fel încât accesul mass-mediei la pacient să se facă numai cu acceptul medicului 

curant şi al pacientului. Acordarea de informaţii cu privire la un anumit caz se poate face numai cu 

acordul pacientului, a medicului curant şi al şefului unităţii medicale. 

20. Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

Sectiunea C - Reguli generale de comportament în activitatea medicală 

21. Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal. Numai în cazuri 

excepţionale, de urgenţă sau în cazuri de forta majoră (îmbolnăviri pe nave maritime aflate în mers, 

pe avioane în zbor, locuri inaccesibile sau în timp util) se vor da indicaţii de tratament prin mijloace 

de telecomunicaţii. 

22. Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregatire şi practică suficientă pentru 

aceasta. Această prevedere nu se aplică în cazuri de urgenţă vitală, care nu poate fi rezolvată altfel. 

23. Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate şi pentru mânuirea 

cărora are pregătire sau suficientă practică. 

24. Dacă în urma examinării sau în cursul tratamentului, medicul consideră ca nu are suficiente 

cunoştinţe sau experienţaă pentru a asigura o asistenţă corespunzătoare, va solicita un consult, prin 

orice mijloace cu alţi specialişti sau va îndruma bolnavul către aceştia. 

25. În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât timp cât este nevoie de 

ajutorul lui profesional. 

26. Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi cei care au şanse de vindecare. 

27. Medicul va informa pacientul asupra bolii sale, tratamentului necesar şi a şanselor de însănătoşire. 

Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decât este ea în 

realitate. 

28. Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale 

bolnavului, exprimandu-şi părerea numai dacă este solicitat şi numai dacă intervenţia este motivată de 

interesul sănătăţii bolnavului. 

29. Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interese materiale din familia bolnavului 

său. 

Sectiunea D - Obligativitatea acordării asistenţei medicale 

30. Medicul care se gaseşte în prezenţa unui bolnav sau rănit în pericol are obligatia să-i acorde 

asistenţa la nivelul posibilităţilor momentului şi locului său să se asigure că cel în cauză primeşte 

îngrijirile necesare. 

31. În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă, medicul este obligat să răspundă la chemare, 

chiar să-şi ofere de bunăvoie serviciile sale medicale imediat ce a luat cunoştinţă despre eveniment. 
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32. Medicul poate refuza acordarea de îngrijiri de sănătate din motive personale sau profesionale 

temeinice, îndrumând pacientul spre alte surse de îngrijire medicală, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. 

Medicul este obligat să pună la dispoziţia confratelui care preia pacientul toate informaţiile medicale 

referitoare la caz. 

Sectiunea E - Întreţinerea şi folosirea cunoştinţelor profesionale – Educaţia medicală continuă 

33. Medicii au datoria de a-şi perfecţiona continuu cunoştinţele profesionale. 

34. În folosirea unor metode terapeutice noi trebuie să primeze interesul pacientului iar acestea nu pot 

fi utilizate decât după evaluarea raportului risc-beneficiu. 

Sectiunea F - Integritatea şi imaginea medicului 

35. Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea nivelului 

sau profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima şi 

încrederea pacienţilor şi a colaboratorilor. 

36. Medicul nu trebuie să se folosească de un mandat electiv, o funcţie administrativă sau de alte 

autorităţi pentru a-şi creşte clientela. 

37. Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale profesionale. 

38. Informările privind serviciile medicale sunt acceptate cu condiţia să fie corecte şi se pot referi la: 

a) locaţie, ore de funcţionare, conducerea instituţiei medicale; 

b) specialitatea şi titlul medicului; 

c) metodele de diagnostic şi tratament folosite. Aceste informaţii trebuie sş se refere numai la metode 

de diagnostic şi tratament fundamentate ştiinţific şi acceptate în lumea medicală. Nu trebuie să 

conţină informaţii eronate sau care ar putea induce pacienţii în eroare; 

d) tarifele percepute. Aceste informaţii nu trebuie să inducă pacienţilor impresia că neapelarea la 

serviciile medicului respectiv le poate pune în pericol starea de sănătate fizică sau psihică. 

39. Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum. Menţionarea 

denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole, cărţi, facută în scop 

ştiinţific, nu se consideră reclamă. 

40. Medicul nu trebuie să facă propagandă în mediile nemedicale şi chiar medicale, unor procedee de 

diagnostic sau tratament, insuficient probate, fără să sublinieze şi rezervele ce se impun. 

41. Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între medic şi cadru 

auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale. 

42. Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate sau produse 

medicamentoase autorizate sau neautorizate. 

43. Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează profesia medicală. 

Orice medic trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natura să ducă la 

desconsiderarea acesteia. 

44. Medicul nu poate fi obligat să-şi exercite profesia în condiţii ce ar putea compromite calitatea 

îngrijirilor medicale şi a actelor sale profesionale, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale vitale. 

45. Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice sau lipsite de riscuri, remedii sau 

procedee iluzorii sau insuficient probate. Orice practică de şarlatanism este interzisă. 

46. Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care practică 

ilegal medicina. Medicul are obligaţia de a sesiza existenţa unor astfel de situaţii Colegiului Teritorial 

al Medicilor. 

Sectiunea G - Despre onorarii şi atragerea bolnavilor 

47. Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce pacientului un avantaj material 

nejustificat sau ilicit. 
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48. Este interzisă medicului practicarea concurenţei neloiale inclusiv prin practicarea unor tarife 

minimale, vădit disproporţionate faţă de costul real al serviciului medical, în scopul atragerii 

clientelei. Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice, cu informarea Colegiului Teritorial al 

Medicilor cel mai tarziu la 3 zile după acordarea asistenţei medicale. 

 

ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BOLNAVI 

 

Sectiunea A - Respectarea drepturilor persoanei 

49. Medicul trebuie să respecte dreptul persoanei în privinţa opţiunii libere asupra medicului său 

curant şi chiar să faciliteze această posibilitate. 

50. Un medic care este solicitat sau are obligaţia să examineze o persoana privată de libertate, sau să 

dea îngrijiri în mediu carceral, nu poate nici direct, nici indirect, fie şi numai prin simpla prezenţa, să 

cauţioneze sau să favorizeze atingerea integrităţii fizice sau psihice a vreunui deţinut, inclusiv a 

demnităţii acestuia. Dacă medicul constată că persoana privată de libertate a suportat maltratări, are 

obligaţia să informeze autoritatea judiciară. 

Sectiunea B - Relaţia cu pacientul 

51. Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facută impersonal, ci încercând stabilirea unei relaţii 

umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului să nu pară un act formal. 

52. Este interzis ca medicul curant să întreţină relaţii sexuale cu pacienţii săi sau să-i supună pe 

aceştia unor acte degradante pentru fiinţa umană. 

53. Medicul trebuie să dea dovada de diligenţă maximă în stabilirea diagnosticului, tratamentului 

adecvat şi în evitarea complicaţiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa. 

54. Prescripţiile medicale trebuie formulate cât mai clar, medicul asigurându-se că a fost înţeles 

complet de către bolnav şi anturajul acestuia, mergând până la încercarea de a supraveghea executarea 

tratamentului. 

55. Din momentul în care a răspuns unei solicitări, medicul este automat angajat moral să asigure 

bolnavului în cauză îngrijiri conştiincioase şi devotate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate 

medicală sau la un specialist cu competenţe superioare. 

56. Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului său 

obţinerea drepturilor sale, ce decurg din starea de boală. 

57. În caz de razboi, cataclisme, epidemii şi atentate, medicul nu are dreptul să-ţi abandoneze 

bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente în conformitate cu legea. 

Sectiunea C - Consimţământul 

58. Pentru orice intervenţie medicală diagnostică sau terapeutică este necesar consimţământul 

informat al pacientului. 

59. Consimţământul pacientului va fi exprimat în conditiile legii. 

60. Consimţământul va fi dat după informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, 

alternativelor terapeutice, cu riscurile şi beneficiile acestora. 

61. În situaţia pacienţilor minori, incompetenţi sau care nu-şi pot exprima voinţa, consimţământul va 

aparţine reprezentanţilor legali. Dacă medicul curant apreciază că decizia reprezentantului legal nu 

este în interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul şi 

a lua decizia. 

62. În situaţii de urgenţă, când este pusă în pericol viaţa pacientului iar acesta nu-şi poate exprima 

voinţa şi rudele sau reprezentanţii legali nu pot fi contactaţi, consimţământul este implicit, iar medicul 

va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmând ca informarea acestuia sa se facă 

ulterior. 
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63. Prognosticul grav va fi împărtăşit pacientului cu prudenţă şi tact, ţinandu-se cont de starea psihică 

a acestuia. Prognosticul va fi dezvăluit şi familiei doar dacă pacientul consimte la aceasta. În cazul în 

care se consideră că dezvăluirea prognosticului infaust va dăuna pacientului sau atunci când acesta nu 

doreşte să afle, prognosticul poate fi dezvăluit familiei. 

Sectiunea D - Probleme ale îngrijirii minorilor 

64. Medicul trebuie să fie apăratorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci când apreciază 

că starea de sănătate a copilului nu este bine înţeleasă sau nu este suficient de bine protejată de 

anturaj. 

65. Dacă medicul apreciază că un minor este victima unei agresiuni sau privaţiuni, are obligaţia de a-l 

proteja uzând de prudenţă şi anunţând autoritatea competentă. 

Sectiunea E - Eliberarea de documente 

66. Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenţă sau rapoarte 

tendenţioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă. 

67. Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza propriilor sale 

constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este interzis ca informaţiile medicale să fie 

prezentate deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. 

Documentele medicale nu trebuie să conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru care 

acestea sunt întocmite şi eliberate. 

68. Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi informată cu privire la 

conţinutul acestuia. 

 

ÎNDATORIRI FAŢĂ DE PUBLIC 

 

69. Medicul chemat într-o familie ori colectivitate, trebuie să se îngrijească de respectarea regulilor de 

igienă şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi anturajului responsabilitatea ce revine acestora 

faţă de ei înşişi dar şi faţă de comunitate şi colectivitate. 

70. Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa organelor competente orice situaţie de care 

află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. 

 

RELAŢIILE MEDICULUI CU COLEGII ŞI COLABORATORII, CONSULTUL MEDICAL, 

REGULI DE COMPORTARE CU ALŢI PROFESIONIŞTI DIN SFERA SANITARĂ, OBLIGAŢII 

FAŢĂ DE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 

Sectiunea A - Relaţiile medicului cu colegii şi colaboratorii – Confraternitatea 

71. Medicul va trebui să-şi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie tratat de ei. În baza 

spiritului de corp, medicii îşi datorează asistenţa morala. 

72. Schimbul de informatii între medici privind pacienţii trebuie să se facă obiectiv şi în timp util, în 

aşa fel încât asistenţa medicală a pacienţilor să fie optimă. 

73. Dacă un medic are neîntelegeri cu un confrate, trebuie să prevaleze concilierea potrivit statutului 

Colegiului Medicilor. 

74. Este interzisă răspândirea de comentarii ce ar putea să prejudicieze reputaţia profesională a unui 

confrate. Medicii trebuie să ia apararea unui confrate atacat pe nedrept. 

75. Constituie o încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica pregătirii sau 

activităţii lor medicale) în faţa bolnavilor, aparţinîtorilor, a personalului sanitar etc., cât şi orice 

expresie sau act capabil să zdruncine încrederea în medicul curant şi autoritatea acestuia. 



 155 

76. Atunci când un medic ia cunoştinţă despre greşeli etice sau profesionale care aduc atingere 

imaginii profesiei, comise de către un coleg trebuie să ia atitudine cu tact, încercând să discute 

problema cu confratele în cauză. Dacă aceasta nu dă rezultate, medicul are obligaţia să discute cazul 

în cadrul Colegiul Medicilor din România, înainte de a se adresa autorităţilor competente. 

Sectiunea B - Consultul medical 

77. Ori de câte ori medicul consideră necesar să ceara parerea unui coleg pentru elucidarea 

diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicaţiei unei intervenţii, va propune, de acord cu 

bolnavul sau aparţinătorii lui şi ţinând cont de preferinţele acestuia, un consult cu alţi confraţi. 

78. Consultul este organizat de medicul curant şi este recomandabil ca medicii chemaţi pentru consult 

să examineze bolnavul în prezenţa medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru a discuta cazul. 

După ce au cazut de acord medicul curant comunică bolnavului sau aparţinătorului rezultatul 

consultului. Dacă exista divergenţe de păreri, se va proceda după caz, la completarea examinărilor, 

internarea în spital, lărgirea consultului prin invitarea altor specialişti etc. 

79. În consultul medical, se va păstra o atmosfera de stimă şi respect reciproc, nu se va manifesta 

superioritatea faţă de medicul curant. Discuţia cazului şi observaţiile critice nu se vor face în faţa 

bolnavului sau altor persoane straine, chiar dacă este vorba de medici subordonaţi. 

80. Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie să revadă ulterior pacientul din propria 

sa iniţiativă şi fară aprobarea medicului curant. 

81. În cazul colaborării mai multor medici pentru examinarea sau tratamentul aceluiaşi pacient, 

fiecare practician îşi asumă responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini şi 

responsabilităţi privind indicaţiile de investigaţii, prescrierea de medicamente sau concedii medicale 

către alţi medici care nu au participat la consultul medical. 

82. Dacă în urma unui consult, avizul celor chemaţi diferă fundamental de cel al medicului curant, 

pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber să se retragă, dacă părerea medicilor chemaţi la 

consult prevalează în opinia pacientului sau ale anturajului acestuia. 

83. Pacientul aflat în tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru probleme 

incidente urgenţe, cu informarea prealabilă sau ulterioară a medicului. 

84. Dacă propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului acestuia, 

medicul are obligaţia organizării modalităţii de consult. În cazul în care medicul curant nu este de 

acord, se poate retrage fară explicaţii. În urma consultului se va redacta un document semnat de 

participanţi. Dacă documentul nu este redactat, se consideră că participanţii la consult susţin punctul 

de vedere al medicului curant. 

Sectiunea C - Raporturi cu alţi profesionişti sanitari 

85. Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacienţilor, cu ceilalţi profesionişti din domeniul 

medical. 

Sectiunea D - Obligaţii faţă de Colegiul Medicilor din România 

86. Medicii membri ai Colegiului Medicilor din România trebuie să susţină organizaţia din toate 

punctele de vedere. 

87. Medicul aflat în ancheta profesională este obligat sa colaboreze cu persoanele desemnate de 

colegiu şi să furnizeze toate datele solicitate în vederea încheierii investigaţiei în cel mult 14 zile de la 

solicitare. 

 

SITUAŢII SPECIALE 

Sectiunea A - Reguli privind cercetarea medicală pe subiecţi umani 

88. Cercetarea pe subiecţi umani se face cu respectarea prevederilor Convenţiilor şi Declaraţiilor 

internaţionale la care România este parte semnatară. 
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89. Medicul implicat în cercetarea biomedicală are datoria de a promova şi proteja viaţa, sănătatea, 

intimitatea şi demnitatea subiecţilor umani care participă la cercetare. 

90. În desfăşurarea cercetării medicale pe subiecţi umani trebuie acordată o protecţie deosebită 

populaţiilor vulnerabile: 

a) persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical; 

b) persoane care nu îşi pot da consimţământul pentru participarea într-o cercetare medicală (minori, 

persoane incompetente, persoane care datorită stării lor nu-şi pot exprima voinţa); 

c) persoane care sunt susceptibile a-şi da consimţământul sub presiune (de exemplu persoane în 

detenţie, militari); 

d) persoane care nu beneficiază personal din cercetare; 

e) persoane pentru care cercetarea medicală este combinată cu îngrijirea medicală. 

91. În cercetarea pe subiecţi umani, binele individului primează asupra binelui societăţii în general şi 

al ştiinţei. 

92. Cercetarea medicală în scopul progresului medical trebuie să se faca doar în ultima instanţă pe 

subiecţi umani. Aceasta trebuie să se efectueze în conformitate cu datele ştiinţifice existente, cu alte 

surse relevante de informare şi cu datele obtinute din experimentarea pe animale, atunci când aceasta 

este posibilă. 

93. Principalul scop al cercetării medicale pe subiecţi umani este de a îmbunătăţi metodele 

profilactice, diagnostice şi de tratament, înţelegerea etiologiei şi a patogenezei unei afecţiuni. 

94. Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoană, decât dacă sunt întrunite, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a) nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă; 

b) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu beneficiile 

potenţiale ale cercetării; 

c) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei examinări 

independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importanţei obiectivului 

cercetării precum şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic; 

d) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor pentru 

protecţia sa; 

e) consimţământul participanţilor. 

95. Protocolul cercetării trebuie să fie evaluat de o comisie de etică, formată din persoane 

independente faţă de cercetatori sau sponsori. Comisia de etică ce efectuează evaluarea proiectului 

trebuie să fie informată cu privire la desfăşurarea cercetării şi are dreptul de a monitoriza cercetările 

în derulare. 

96. Cercetarea medicală pe subiecţi umani trebuie să fie efectuată numai de către persoane calificate 

în acest sens. Această persoană are responsabilitatea privind subiecţii implicaţi în cercetare, chiar 

dacă aceştia şi-au exprimat consimţământul informat pentru participare. 

97. Experimentul clinic (cercetarea fară scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic dacă 

nu comportă nici un risc serios previzibil. Cercetătorii care conduc experimentul clinic sunt obligaţi 

să-l intrerupă dacă apare pericolul vătămării sănătăţii subiectului sau când acesta cere sistarea 

experimentului. Cercetarea medicală pe subiecţi umani se poate derula doar dacă potentialele 

beneficii sunt superioare riscurilor. 

98. Impunerea cu forţa sau prin inducerea în eroare a experimentului pe om constituie o gravă 

încalcare a principiilor eticii medicale. Participarea subiecţilor umani în cercetare se poate face numai 

voluntar şi numai după ce aceştia au fost informaţi adecvat cu privire la: scopurile, metodele 

cercetării, riscurile şi beneficiile anticipate. De asemenea, subiecţii trebuie informaţi că se pot retrage 
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oricând din cercetare, făra ca acest lucru să îi prejudicieze în vreun fel. Consimţămantul informat al 

participanţilor trebuie luat cu respectarea prevederilor legale. 

99. Refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu trebuie să influenţeze calitatea relaţiei 

medic-pacient. 

100. În cazul minorilor, consimţământul va fi obţinut de la aparţinători sau reprezentant legal, fiind 

necesar şi acceptul minorului de a participa în cercetare. Este necesar un maximum de prudenţă în a 

utiliza minorii în experimente medicale şi numai dacă riscurile sunt minime. 

101. În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima voinţa, consimţământul va fi 

obţinut de la aparţinători sau reprezentanţi legali. 

102. Includerea în cercetarea medicala a subiecţilor incompetenţi sau care nu-şi pot exprima voinţa se 

va face numai atunci cand cercetarea nu poate fi efectuata folosind persoane competenţe (condiţia 

fizică sau psihică ce împiedică obţinerea consimţământului informat este o caracteristica necesară a 

populaţiei incluse în studiu) şi numai dacă riscurile sunt minore. 

103. Medicul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea intimităţii subiecţilor participanţi 

în cercetare, pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor despre subiecţi şi trebuie să minimalizeze 

pe cât posibil impactul cercetării asupra integrităţii fizice, mentale şi personalităţii acestora. 

104. Cercetarile făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima data la om a unor procedee 

medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În asemenea cercetări trebuie să 

existe o proporţionalitate justă în favoarea bolnavului, între riscurile procedeului nou şi gravitatea 

cazului; pericolele posibile ale procedeului nou să nu întreacă în gravitate evoluţia probabilă a bolii de 

bază sau a tratamentelor cunoscute şi aplicate până în prezent. 

105. Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinate cu îngrijirea pacienţilor este admisă 

numai atunci când nu există metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru 

subiecţii participanţi sau atunci când pacienţii care primesc placebo nu sunt expuşi unor riscuri 

suplimentare. 

106. Participanţii într-o cercetare medicală trebuie să aibă acces la beneficiile rezultate din aceasta, 

după încheierea cercetării. 

107. Publicarea rezultatelor unei cercetări medicale pe subiecţi umani se va face cu respectarea 

acurateţei datelor şi numai în condiţiile în care sunt respectate normele etice naţionale şi 

internaţionale care guvernează cercetarea medicală pe subiecţi umani. 

108. Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din raţiuni 

experimentale. 

109. În toate cazurile de cercetări clinice, pentru verificarea pe om a eficacităţii unor metode de 

diagnostic sau de tratament, se va respecta riguros condiţia consimţământului voluntar al subiectului. 

110. Experimentarea umană trebuie să respecte un număr de reguli: 

a) să fie precedată de o serioasă experimentare pe animal; 

b) subiectul să accepte voluntar, să fie major, în stare de libertate şi perfect informat despre riscuri; 

c) în cazul unor maladii incurabile, la subiecţi în stadiul terminal, remediul nu trebuie să provoace 

suferinţe suplimentare şi să existe şanse rezonabile de a fi util; 

d) nu pot fi experimentate remedii care ar altera psihicul sau conştiinţa morală. 

111. Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentală pe om din simple raţiuni de orgoliu 

profesional sau ştiintific, de al cărei rezultat nu poate beneficia majoritatea indivizilor sau care 

lezează principiile culturale sau morale ale comunităţii. 

112. Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

Sectiunea B - Exerciţiul medicinei de expertiză judiciară 
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113. Subiectul va fi informat în prealabil despre sensul examinării, de către expertul care nu a avut 

niciodata nici o relaţie de un gen oarecare cu cel expertizat, ceea ce i-ar putea influenţa 

raţionamentele. În acest din urmă caz, expertul are obligaţia de a se recuza, informând forurile 

competente cu privire la motivele recuzării. 

114. Expertizatul poate recuza pe expert, acesta trebuind să se supună dorinţei expertizatului. 

115. Raportul final nu va conţine decât elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de numire a 

expertului. În rest, expertul este supus secretului profesional. 

Sectiunea C - Exerciţiul medicinii private 

116. Este interzis unui medic să-şi încredinteze propriul cabinet unui coleg pentru a fi administrat. 

Excepţie face situaţia în care medicul titular este plecat din localitate din motive bine întemeiate 

(concedii de odihnă, de boala, postnatale, stagii de pregătire în alte localităţi sau în străinatate), când 

se va utiliza licenţa de înlocuire acordată de Colegiul Medicilor. 

117. În cabinetele de grup, exerciţiul profesiei rămane personal, pentru a se putea asigura, pe de o 

parte independenţa profesională iar pe de altă parte răspunderea profesională individuală completă. 

Libertatea de opţiune pentru un anumit medic trebuie asigurată şi respectată. 

118. Orice fel de asociere între medici trebuie să facă obiectul unui contract scris ce trebuie să 

respecte independenţa profesionala a fiecăruia. Actul trebuie obligatoriu comunicat Consiliului 

teritorial al Colegiului Medicilor, pentru ca acesta să-şi dea avizul din toate punctele de vedere. 

119. Angajamentul profesional al medicului nu poate depaşi competenţa profesională, capacitatea 

tehnică şi de dotare a cabinetului ori baza materiala afectată, inclusiv prin convenţii sau colaborări 

ferme cu alte unităţi sanitare. 

Sectiunea D - Atentarea la viaţa şi integritatea fizică a bolnavului; Eutanasia 

120. Medicul trebuie să încerce reducerea suferinţei bolnavului incurabil, asigurând demnitatea 

muribundului. 

121. Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor substanţe sau mijloace în scopul de a 

provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea şi prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut 

insistent de un bolnav perfect conştient. 

122. Medicul nu va asista sau îndemna la sinucideri sau autovătămări prin sfaturi, recomandări, 

împrumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicaţie sau ajutor în 

acest sens. 

123. Nici o mutilare nu poate fi practicată fară o justificare medicală evidenţă, serios documentată şi 

fară consimţământul informat al pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă cu risc vital. 

124. Prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie să supună 

pacientul nici unui risc nejustificat, chiar dacă există cererea expresă a acestuia din urmă. 

125. Întreruperea de sarcină poate fi practicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Orice 

medic este liber să refuze fară explicaţii cererea de întrerupere voluntară a sarcinii. 

DISPOZIŢII DIVERSE 

126. În domenii specifice ale unor specialităţi medicale, la propunerea comisiilor de specialitate, 

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România poate adopta norme de detaliere ce vor fi 

publicate ca anexe şi fac parte integrantă din cod. 

127. În situatia unei actiuni disciplinare impotriva sa, medicul trebuie să fie sincer în toate declaraţiile 

pe care le face. Invocarea secretului profesional nu trebuie să împiedice instruirea disciplinară în curs. 

Declaraţiile inexacte făcute deliberat, vor fi considerate drept abateri grave. 

128. Orice medic care încetează exerciţiul profesiei are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa 

Colegiului Medicilor.  
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CAPITOLUL VIII 

 
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL 
 

1. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical 

din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza 

cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşa şi profesia de asistent 

medical pe teritoriul României.  

2. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical 

din România are drept principal scop:  

a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;  

b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii 

medicali; 

c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de 

asistent medical;  

d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a 

obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.  

3. Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia 

de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:  

a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;  

b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;  

c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;  

d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a 

pacientului; 

e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel 

înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare; 

f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să 

dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor 

şi asistentă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;  

g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi 

demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea 

pacientului. 

Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a asistenţilor medicali 

generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali 

4. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei 

atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi 

moralitatea individuală şi profesională.  

5. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o conduită 

ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.  

6. În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul să 

îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform legii. 

7. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt raspunzători pentru fiecare dintre 

actele lor profesionale.  

8. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi 

asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru 

greşeli în activitatea profesională.  
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9. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală 

deontologică. 

10. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o 

manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe 

întelesul acestora.  

11. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a 

cere recompense, altele decât formele legale de plată. 

Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii 

Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar 

12. În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi 

datorează sprijin reciproc.  

13. Constituie încălcări ale regulilor etice:  

a) jignirea şi calomnierea profesională;  

b) blamarea şi defăimarea profesională;  

c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical 

generalist, a moaşei şi a asistentului medical.  

14. În cazul unor neîntelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în prima instanţă 

trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de Biroul 

executiv, la nivel naţional.  

       Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei, 

fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze. 

       În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancţionare, 

conform prevederilor Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor 

Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009.   

15. În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru 

examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă responsabilitatea 

individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate 

personal. 

16. În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea 

relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei 

profesionale. 

 

Raporturile profesionale cu instituţiile 

17. Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi 

asistentului medical în exercitarea profesiei.  

18. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor 

competenţe şi autorităţilor competenţe orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea 

tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul 

profesional.  

19. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele niveluri de 

responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea sistemului de 

sănătate. 

 

Educaţia medicala continuă 
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20. În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi 

asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate de 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în 

continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege pentru 

îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei. 

 

Obligaţii etice şi deontologice 

Obligaţia acordării îngrijirilor medicale 

21. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face 

discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, 

opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi. 

22. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de acordare 

a primului ajutor.  

23. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă 

medicală şi îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.  

24. În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în masă 

(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist, moaşa 

şi asistentul medical sunt obligaţi să raspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie serviciile de 

îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.  

25.  Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical 

trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia. Dacă pacientul se afla într-o stare 

fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui 

suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotăr în numele acestuia, cu excepţia 

imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgenţelor. 

26.  Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţa pentru a asigura o asistenţă 

corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul catre alţi specialişti. 

27. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă 

neutralitate şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-

şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu consimţământul 

prealabil al acestuia.  

28. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri către 

pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia situaţiilor de 

urgenţă. 

 

Respectarea drepturilor pacientului 

29. Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la consimţământ, 

dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă privată, drepturi în domeniul reproducerii, drepturi 

la tratament şi îngrijiri medicale. 

Consimţământul 

30. O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal al 

acestuia, în cunoştinţa de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze sau să 

oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele 

refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

31. Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu: 

a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în 
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vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;  

b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;  

c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;  

d) în cazul fotografierii sau filmarii sale într-o unitate medicală;  

e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.  

32. Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este obligatoriu 

în urmatoarele situaţii:  

a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă; 

b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, 

iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei comisii 

de arbitraj de specialitate). 

Secretul profesional 

33.  Secretul profesional este obligatoriu. Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau 

alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi 

decesul pacientului.  

34. Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi 

asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legatură cu viaţa 

intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, 

tratament, circumstanţe în legatură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.  

35.  Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea 

secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru 

divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.  

36. Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor 

cu extindere în masă şi altele asemenea prevazute de lege) primează faţă de interesul personal al 

pacientului. 

37. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu poată 

fi recunoscută.  

38. Informatiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical generalist, moaşa 

şi asistentul medical numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o 

cere în mod expres. 

 

Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat 

Situaţia bolnavului psihic 

39.Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate de 

aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerintelor lor de sănătate. 

40.Orice persoană cu tulburari psihice trebuie aparata de daunele pe care ar putea să i le producă 

administrarea nejustificată a unui medicament, tehnica sau manevra de îngrijire şi tratament, de 

maltratările din partea altor pacienţi sau persoane ori de alte acte de natură să antreneze o suferinţă 

fizică sau psihică. 

41. Pacientul cu tulburari psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite 

capacitatea lui de întelegere. În cazul în care pacientul cu tulburari psihice nu îşi poate exprima liber 

voinţa, consimţământul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia. 

       Nu este necesară obţinerea consimţământului în condiţiile prevazute la alin. (1) atunci când este 

necesară intervenţia de urgenţă.  

       Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi în 
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scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 

explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor are 

drept consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului. 

42.  Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul demnităţii 

umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică, sexuală sau de altă 

natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este admisă nicio discriminare bazată 

pe o tulburare psihică. 

Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor 

43. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reteţe medicale şi administrarea drogurilor, în alte condiţii 

decat cele prevăzute de lege, constituie infracţiune. 

Pacientul privat de libertate 

44. Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient privat de 

libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii acestuia. 

45. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat de 

libertate a suportat maltratări, aceştia au obligaţtia să informeze organele competente. 

Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA 

46.  Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical în mod 

nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind obligaţi să asigure 

îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi. 

 

        Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de 

SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în 

îngrijire, supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane. 

        Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient 

trebuie să fie comunicate. 

 

Practicarea profesiunii în sistem privat.  

Ingrijirile la domiciliu 

47. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia in regim salarial 

si/sau independent.  

48. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoara activitatea în calitate 

de titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot furniza îngrijiri medicale la domiciliu, 

dacă sunt autorizaţi în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi 

funcţionarea îngrijirilor la domiciliu.  

49. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să comunice medicului 

care a recomandat aceste servicii situaţia evolutiei stării de sănătate a pacientului îngrijit. 

50. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori colectivitate 

trebuie sa respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea profesiei. 

 

Probleme ale îngrijirii minorilor 

51. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază ca minorul este victima 

unei agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenţe, şi să alerteze 

autoritatea competentă.  

52. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie aparatorul copilului 

bolnav, daca apreciază ca starea de sănătate nu este bine înteleasa sau nu este suficient de bine 

protejată.  
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53. În vederea efectuarii tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament asupra unui 

minor, consimţământul trebuie obtinut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepţia situaţiilor 

de urgenţă. 

 

Probleme ale experimentării pe om 

54. Se interzice provocarea de îmbolnaviri artificiale unor oameni sanatoşi, din raţiuni experimentale. 

Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale incidenţe în materie. 

55.  Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezinta o abatere 

gravă pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care participa in mod 

voluntar si constient la asemenea fapte. 

Dispoziţii speciale 

56. La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor 

depune urmatorul juramant:  "In numele Vietii si al Onoarei, jur sa imi exercit profesia cu demnitate, 

sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional. 

Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, 

religie, apartenenta politica sau stare sociala. Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub 

amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.  Fac acest juramant 

in mod solemn si liber!" 

57.  Dovedirea calitatii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat de 

OAMGMAMR.  

58. Actele medicale si de ingrijire efectuate de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti 

medicali vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii individuale si probarea 

responsabilitatii profesionale.  

59. Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul National al 

OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului 

Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009 si fac 

parte integranta din acesta. 

Dispozitii finale 

60. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică şi deontologie constituie abatere şi atrage 

răspunderea disciplinară.  

61. Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea civilă, penală, 

administrativă sau materială.  

62. Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor este prevăzuta în Statutul OAMGMAMR. 

63. Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia de a informa 

consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti despre modificările 

survenite în situaţia lor profesională.  

64. Consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti va informa Consiliul 

naţional al OAMGMAMR cu privire la aceste modificări.  

65. Prevederile prezentului cod de etică şi deontologie se completează corespunzator cu dispoziţiile 

Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ale Statutului Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării 

generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
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din România nr. 1/2009, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării 

generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România nr. 3/2009, precum şi cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările 

ulterioare. 

66.  Completarea sau modificarea prezentului cod de etică şi deontologie se va face de către Adunarea 

generală naţională, la propunerea Consiliului naţional al OAMGMAMR. 
 

CAPITOLUL IX 
 

CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUŢIILE 

PUBLICE 

 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual sunt stabilite prin Legea 

nr.477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice:   

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

 (1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul 

realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa 

postului. 

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi 

a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării 

şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le 

revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

 (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis: 

   a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele 

de acte cu caracter normativ sau individual; 

   b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau 

instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest 

sens; 

   c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

   d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de 

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor 

funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 
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  e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 

personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale. 

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Activitatea publică 

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest 

sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 

(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia 

sunt încadraţi. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau 

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul 

de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

Activitatea politică 

 În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau 

juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla 

sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Folosirea imaginii proprii 

 În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite 

utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi 

comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii 

contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi 

amabilitate. 

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale 

persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

      a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
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      b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

      c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară 

şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul 

egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin: 

     a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la 

aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

     b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile 

religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

 (1) Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional 

are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o 

reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare 

regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice 

alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au 

avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea 

funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 

(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau 

instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod 

privilegiat. 

Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să 

asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual 

din subordine. 

(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune 

ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente 

materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât 

cele prevăzute de lege. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori 

acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
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(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari 

publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera 

acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Utilizarea resurselor publice 

(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie 

ca un bun proprietar. 

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea 

utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi 

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice 

pentru realizarea acestora. 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

   a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

   b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 

   c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui 

bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin 

interpus sau în situaţia conflictului de interese. 
 
 

CAPITOLUL X 
 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc 

activitatea unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi. 

 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate 

corespunzător de către toţi salariaţii spitalului. 

 Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului 

atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, după caz penală, în sarcina 

persoanelor vinovate. 
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 Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului se vor regăsii în fişele posturilor ale 

salariaţilor spitalului. 

 Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii se vor consemna imediat în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
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