
2 
 

SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR 
 

Avizat 
Ordonator principal de credite 
Consiliul Județean Galați 

 
 

Avizat        Avizat 
Consiliul de Administrație     Consiliul de Etică 
al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor 

 
 

 

REGULAMENT DE 
ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE 

Spitalul Orășenesc Tg. Bujor 
 

 
 

        
Avizat          Avizat 
Oficiul Juridic         Rerezentant Sindicat 

 
Ediția a II-a 

Revizia 1 
  



3 
 

Cuprins: 
 
Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE ...........................................................................................................................4 
Capitolul II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ........................................................................................................4 
STRUCTURA SPITALULUI  ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR: ....................................................................................4 
Capitolul III - ATRIBUŢIILE SPITALULUI ..................................................................................................................6 
Capitolul IV - ATRIBUŢIILE UNITĂŢII SANITARE ÎN ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI 
LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ........................................................................8 
Capitolul V - ATRIBUȚIILE PERSONALULUI .......................................................................................................... 24 
COMPARTIMENT STATISTICĂ MEDICALĂ ȘI INFORMATICĂ ......................................................................... 77 
Capitolul VI - COMISII ............................................................................................................................................... 114 
Capitolul VII - CONDUCEREA SPITALULUI .......................................................................................................... 158 
Capitolul VIII - RESPONSABILITĂȚI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR  MEDICALE
 ...................................................................................................................................................................................... 175 
Capitolul IX - GESTIUNEA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR MEDICALE .......................................................... 176 
Capitolul X - ORAR DISTRIBUȚIE MESE PACIENȚI ............................................................................................. 178 
Capitolul XI - PERIODICITATEA SCHIMBĂRII LENJERIEI ÎN SECȚIILE CU PATURI .................................... 178 
Capitolul XII - FRECVENȚA SCHIMBĂRII ECHIPAMENTULUI PENTRU PERSONALUL DIN 
COMPARTIMENTELE SPITALULUI ....................................................................................................................... 178 
Capitolul XIII - DERATIZAREA, DEZINFECȚIA ȘI DEZINSECȚIA PE SALON ȘI ÎN SPITAL ......................... 180 
Capitolul XIV - CURĂȚENIA SALOANELOR/ REZERVELOR/ ANEXELOR SANITARE ................................. 180 
Capitolul XV - ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI A CĂILOR DE ACCES .................................................. 180 
Capitolul XVI - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR .......................................................................... 181 
Capitolul XVII - ACCESUL NEÎNGRĂDIT AL PACIENȚILOR, APARȚINĂTORILOR ȘI VIZITATORILOR LA 
REGISTRUL DE SUGESTII, RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI ...................................................................................... 187 
Capitolul XVIII - DEPLASAREA PACIENȚILOR NERESTRICȚIONATĂ TEMPORAL CU EXCEPȚIA 
PERIOADELOR DE VIZITĂ MEDICALĂ ................................................................................................................ 187 
Capitolul XIX - PĂSTRAREA ANONIMATULUI PACIENTULUI ȘI A CONFIDENȚIALITĂȚII ....................... 188 
Capitolul XX - ELIBERAREA ȘI LIVRAREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ A MEDICAMENTELOR ................... 189 
Capitolul XXI - REGLEMENTĂRI PRIVIND ANUNȚAREA APARȚINĂTORILOR CU PRIVIRE LA DECESUL 
PACIENȚILOR ............................................................................................................................................................ 190 
Capitolul XXII - REGLEMENTĂRI PRIVIND INTERACȚIUNEA, RELAȚIONAREA ȘI PRELUAREA ÎN 
ÎNGRIJIRE A PACIENȚILOR CU DIZABILITĂȚI SAU NEVOI SPECIALE ........................................................ 191 
CAPITOLUL XXIII ..................................................................................................................................................... 208 
PLAN ANUAL DE CURĂȚENIE, DEZINFECȚIE PROFILACTICĂ ȘI TERMINALĂ, ÎN FUNCȚIE DE GRADUL 
DE RISC ....................................................................................................................................................................... 208 
Capitolul XXIV - DISPOZIȚII FINALE .........................................................................................................................2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4 
 

 
Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor este unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Județean Galaţi.  

Art.2. Sediul unităţii este în Târgu Bujor, strada General Eremia Grigorescu nr. 97, județul Galați. 

Art.3. Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate (spitalicească şi ambulatorie). 

Art.4. În raport cu sarcinile pe care le are în acordarea asistenţei medicale, cu structura 

organizatorică, cu dotarea tehnică, cu mijloace de investigatție şi tratament şi cu încadrarea cu 

personal de specialitate, Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor este ierarhizat din punct de vedere tehnic, 

pe baza criteriilor de gradare (nr. paturi) stabilite de Ministerul Sănătății ca spital de categoria VI. 

 

Capitolul II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.5. Spitalul funcţionează în baza Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare, emisă de Direcţia 

Judeţeană de Sănătate Publică Galaţi – Biroul Pentru Avize şi Autorizaţii Sanitare, conform legilor 

din vigoare. 

Art.6. Farmacia cu circuit închis a spitalului deţine Autorizaţia Sanitară de Funcţionare nr. 

7729/2008 emisă de Ministerul Sănătăţii.  

 

STRUCTURA SPITALULUI  ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR: 

 

Art.7. Din punct de vedere al structurii organizatorice, unitatea sanitară este un spital cu 66 paturi 

conform Ordinului M.S. nr. 782/ 02.06.2010 şi Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Bujor 

nr. 26/19.04.2013 după cum urmează: 

 

- Compartiment medicină internă                                  20 paturi 

-  Compartiment chirurgie generală                          10 paturi   

   din care:Nucleu A.T.I.        3 paturi 

- Compartiment pediatrie                 15 paturi   

- Compartiment obstetrică ginecologie             10 paturi   

- Compartiment neonatologie           5 paturi 

- Camera de gardă 

                                                                  TOTAL            60 paturi 
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- Spitalizare de zi                                                                6  paturi 

 

-  Farmacie 

-  Săli de operaţii 

-  Sterilizare 

-  Laborator analize medicale 

-  Laborator radiologie – imagistică medicală (structură nefuncţională) 

-  Cabinet planificare familială 

-  Compartiment de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale  

-  Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialităţi: 

Medicină internă 

Chirurgie generală 

Obstetrică-ginecologie 

ORL 

Oftalmologie 

Pediatrie 

Ecografie 

- Aparat funcţional 

Compartiment management al calitatii serviicilor medicale 

Compartiment statistică medicala şi informatică  

Compartiment Juridic şi achiziţii publice  

Compartiment RUNOS 

Compartiment financiar contabil 

Compartiment administrativ şi aprovizionare. 

Compartiment tehnic şi deservire 

- Bloc alimentar 

- Spălătorie 

- Pază proprie 

- Compartiment întreţinere clădiri şi instalaţii (securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii 

de urgenţă) 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat 
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Art.8. Prezenta structură organizatorică poate suferi modificări ori de câte ori organele stabilite prin 

lege vor hotărî schimbări în volumul, complexitatea şi specificul activităţii unităţii. 

 

Capitolul III - ATRIBUŢIILE SPITALULUI 
 

Art.9. În cadrul atribuţiilor sale, spitalul asigură: 

a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice şi degenerative, precum şi 

adaptarea şi aplicarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sanătate publică; 

b) primul ajutor medical şi asistentă medicală de urgenţă; 

c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor ingrijiri medicale pacienţilor 

ambulatori şi spitalizaţi; 

d) depozitarea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi a altor 

produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; controlul şi urmărirea calităţii 

medicamentelor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a 

fenomenelor adverse; informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor; 

e) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei acestora asupra stării de 

sănătate a populaţiei şi controlul aplicării normelor de igienă; 

f) efectuarea de analize şi anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale 

stării de sănătate; 

g)  informarea bolnavului sau a persoanelor cele mai apropriate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în 

scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat; 

h)  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 igienă; 

i) promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară; 

j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenirea infecţiilor interioare, 

protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare; 

k) asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioade de calamităţi 

(înzăpezire, inundaţii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit. 

 

Art.10. Compartimentele cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii: 

 

A. În cadrul asistenţei medicale: 

 

a) la serviciul de internări (camera de gardă): 
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- examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a pacienţilor pentru internare; 

- asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când 

pacienţii ajung în secţie; 

- îmbaierea pacienţilor, dezinfecţia şi deparazitarea pacienţilor şi efectelor; 

- asigurarea transportului pacienţilor în compartimente; 

- ţinerea evidenţei zilnice a mişcării pacienţilor. 

 

b) în compartiment: 

- repartizarea pacienţilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

- asigurarea examinarii medicale complete şi a investigaţiilor minime a pacienților în ziua 

internarii; 

- efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului; 

- asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat în raport cu starea pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea 

alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, climatici, instrumentarului şi aparaturii 

medicale şi a mijloacelor specifice de transport; 

- asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării; 

- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, 

nefiind păstrate medicamente la patul pacientului; 

- asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

- asigurarea alimentatiei pacienţilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 

- desfăşurarea unei activităţi care să asigure pacienţilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; 

- educaţia sanitară a pacienţilor şi a aparţinătorilor. 

 

 

B. În activitatea de control al aplicării programelor naţionale de sănătate publică: 

-  Medicul coordonator de program are urmatoărele îndatoriri specifice: 

 răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor; 

 dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program în vederea asigurării îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute; 
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 răspunde de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul 

subprogramului de sănătate; 

 răspunde de raportarea la timp a datelor catre direcţiile de sănătate publică. 

 
 

Capitolul IV - ATRIBUŢIILE UNITĂŢII SANITARE ÎN ACTIVITATEA DE 
SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE 
ASISTENŢEI MEDICALE 

 

Art.11. Atribuţiile Comitetului director:  

a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia;  

b) se asigură de organizarea şi funcţionarea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;  

c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale;  

d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;  

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

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

g) se asigură de imbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a 

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

riscurilor;  

h) 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 diminuarii ori 

evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

i) 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;  

j) 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;  

k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.  
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Art.12. Atribuţiile Managerului:  

a) răspunde de organizarea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

în conformitate cu prevederile prezentului ordin;  

b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

c) 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;  

d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale al unităţii;  

e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în compartimentele de terapie 

intensivă şi în altele cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, 

în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor 

asociate asistenţei medicale;  

f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;  

g) 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 compartimente) 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;  

h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului 

medico-sanitar;  

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenței medicale al unității;  

j) controlează şi răspunde pentru organizarea 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;  

k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;  
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l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eșaloanelor 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;  

m) solicită, la propunerea şefului 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;  

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;  

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de raspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

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

stabilirii responsabilităţii individuale.  

 

Art.13. Atribuțiile Directorului Medical:  

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 ingrijiri, 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 compartimentele de terapie intensivă şi 

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

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

asistenţei medicale;  

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 compartimentelor şi 

serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi decompartiment;  

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

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);  
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i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice 

pe compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.  

 

Art.14.  Atribuţiile directorului financiar-contabil:  

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 

implementarii procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 

Art.15.  Atribuţiile medicului coordonator de compartiment:  

a) organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităţilor proprii compartimentului, 

conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din 

unitatea sanitară;  

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de 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, implementata în unitatea sanitară;  

e) răspunde de efectuarea de către asistența coordonatoare de compartiment a triajului zilnic al 

personalului din subordine şi declararea oricarei suspiciuni de boală transmisibilă către 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) în cazul coordonatorilor de compartimente în compartimentele cu risc, răspunde de derularea 

activităţii de screening al pacienților 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 

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. 

  

Art. 16. Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate):  

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienți infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale;  
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b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de 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 legatura cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor;  

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea 

măsurilor instituite de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru 

a preveni transmiterea acestor infecții 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 compartimente de terapie 

intensivă şi alte compartimente 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 alt 

compartiment/altă unitate medicală.  

 

Art.17. Atribuţiile compartimentului pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale:  

a) organizează şi participă la întalnirile 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;  
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c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al 

unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzatoare 

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 asociate asistenţei medicale 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 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 activităti 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;  

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 compartimente şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;  

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate 

asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi 

pecompartimente;  

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 compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic 

major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;  
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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 menținere 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 

învaţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;  

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;  

u) supraveghează şi controlează respectarea în compatimentele medicale şi paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

v) răspunde prompt la informaţia primită din compartimente şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;  

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, masurile 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 dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.  

 

Art.18. Atribuţiile medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor:  

a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii 

infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar;  
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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 elibereaza 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 consultantă 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 relevanța clinică a acestei activităţi;  

j) evaluează periodic cu fiecare compartiment în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul 

acesteia şi propune modalităţi de îmbunatăţire 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.  

 

Art.19. Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare:  

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;  

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;  
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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 raspunde 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, înca 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 colonizarilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi;  

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate;  

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 urgență, 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.20. Atribuţiile asistentei coordonatoare de compartiment:  

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

elaborate de 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 catre personalul secţiei;  
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c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 

tehnică aseptică de către acesta;  

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din compartimene;  

e) răspunde de starea de curaţenie din compartimente;  

f) transmite directorului de îngrijiri/medicului care preia atribuţiile acestuia 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 bucataria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;  

i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spalătorie şi sesizează directorului de 

îngrijiri/medicului care preia atribuţiile acestuia 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 îndepărteaza pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţă directorului de 

îngrijiri/medicului care preia atribuţiile acestuia;  

l) constată şi raportează directorului de îngrijiri/medicului care preia atribuţiile acestuia deficienţe 

de igienă (alimentare cu apa, instalaţii sanitare, încalzire);  

m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;  

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curaţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării 

împreună cu echipa 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 îmbolnavirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri;  

s) semnalează medicului coordonator de compartiment şi/sau directorului de îngrijiri/directorului 

medical cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;  



18 
 

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 compartiment, 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 compartimente, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate 

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

y) răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale pe compartimente;  

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

pe compartimente.  

 

Art.21. Atribuţiile asistenței medicale responsabile de salon:  

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, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul coordonator de compartiment în legatură 

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 pregatirea personalului;  
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i) participă la investigarea focarelor.  

 

Art.22. Atribuţiile asistentei de la staţia de sterilizare:  

a) verifică modul de pregatire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale 

trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;  

b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare ale 

fiecărui aparat;  

c) anunţă imediat personalul tehnic de întreținere şi pe directorul de îngrijiri/medicului care preia 

atribuţiile acestuia cu privire la apariţia oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare;  

d) răspunde de igiena încaperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor;  

e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţilor 

de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare;  

f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor;  

g) respectă precauţiile standard.  

 

Art.23. Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale are în 

principal următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 aduce la cunoștința managerului nerespectarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 participă la elaborarea planului anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale din unitatea sanitară;  

 participă la organizarea, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de 

Sănătate Publică, anual, la studii de prevalența de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului 

de antibiotice din spital;  

 participă la activități de formare a personalului unitaății în domeniul prevenirii infecțiilor 

asociate asistentei medicale;  

 participă la organizarea activității compartimentului de prevenire a infectțiilor asociate asistentei 

medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;  

 propune și participă la activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de 

urgență, în cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale;  
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 participă la elaborarea ghidului de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea 

precauțiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistentți la 

pacienții internați;  

 participă la întocmirea hărții punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate 

asistenței medicale și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate 

cu aceasta;  

 participă la implementarea metodologiilor naționale privind supravegherea bolilor transmisibile 

și studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistentței medicale;  

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale de pe compartimente și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al 

unității;  

 raportează la direcția de sănătate publică județeană infecțiile asociate asistentei medicale ale 

unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe compartimente;  

 participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de 

autocontrol;  

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene 

de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precadere a celor multirezistente și/sau cu risc 

epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;  

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul 

obținerii unor caracteristici suplimentare;  

 supraveghează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru 

instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;  

 supraveghează depozitarea, colectarea selectivă a deșeurilor medicale și raportează conform 

metodologiei și legislației în vigoare către D.S.P. 

 participă la supravegherea privind respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația 

pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal;  

 supraveghează și controlează respectarea în compartimentele medicale și paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 răspunde prompt la informația primită din secții și participă la demararea anchetei 

epidemiologice pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale;  
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 participă, după anunțarea prealabilă a managerului unității, la luarea măsurilor necesare pentru 

limitarea difuziunii infecției, respectiv participă, după caz,  la triaje epidemiologice și investigații 

paraclinice necesare;  

 participă la întocmirea și definitivarea anchetei epidemiologice a focarului, difuzează 

informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități 

pentru evitarea riscurilor identificate în focar;  

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcția de 

Sănătate Publică sau Institutul Național de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 

conform reglementarilor în vigoare;  

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea infecțiilor 

asociate asistenței medicale;  

 întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităților pentru infecții asociate asistentei medicale;  

  controlează calitatea mâncărurilor pregatite înainte de servirea mesei de dimineața, prânz și cină 

,refuza servirea felurilor de mâncare necorespunzatoare, consemnand observațiile în condica de la 

blocul alimentar, verifică reținerea probelor de alimente; 

 verifică documentația care atestă efectuarea de către asistenta coordonatoare a triajului pe 

compartiment a personalului din subordine. 

 

Atribuții privind expunerea la produse biologice: 

 

 răspunde de informarea personalului cu privire la obligativitatea raportării expunerii accidentale 

și metodele de prevenire;  

 participă împreună cu medicul infecționist la evaluarea riscului de infecție și consilierea cu 

privire la HIV, VHC, VHB;  

 înregistrează vaccinarea antihepatita B a persoanei expuse, în registrul de evidență a expunerii 

accidentale la produse biologice al secției;  

 urmărește vaccinarea persoanei expuse și finalizarea schemei de vaccinare;  

 transmite situația vaccinărilor persoanelor expuse accidental la produse biologice medicului de 

medicina muncii;  

 colectează și trimite fișele de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de 

îngrijire și auxiliar la produse biologice, completate, lunar, pana în data de 5 a lunii pentru luna 

anterioară, direcției de sănătate publică județene;  
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 transmite anual catre direcția de sănătate publică județeană situația vaccinarilor antihepatitice B 

efectuate postexpunere accidentală, situație completată de către medicul de medicina muncii;  

 întocmește și transmite anual către direcția de sănătate publică judeteană, fișa unității sanitare 

privind situația vaccinării antihepatita B a personalului medico - sanitar, de îngrijire și auxiliar.  

 

Art.24. ASISTENT MEDICAL-IGIENĂ are următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 aduce la cunoștință managerului nerespectarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 participă la elaborarea planului anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale din unitatea sanitară;  

 participă la organizarea, în conformitate cu metodologia elaborata de Institutul Național de 

Sănătate Publică, anual, la studii de prevalența de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale 

și a consumului de antibiotice din spital;  

 participă la activități de formare a personalului unității în domeniul prevenirii infecțiilor asociate 

asistenței medicale;  

 participă la organizarea activității compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;  

 propune și participă la activitati complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de 

urgență, în cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale;  

 participă la elaborarea ghidului de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți la pacienții 

internați;  

 participă la întocmirea hărții punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate 

asistenței medicale și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate 

cu aceasta;  

 participă la implementarea metodologiilor naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și 

studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistentei medicale 

de pe compartimente și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al unității;  
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 raportează la direcția de sănătate publică județeană infecțiile asociate asistentei medicale ale 

unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe secții;  

 participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de 

autocontrol;  

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de 

la nivelul compartimentelor, cu precadere a celor multirezistente și/sau cu risc epidemiologic major, 

pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;  

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul 

obținerii unor caracteristici suplimentare;  

 supraveghează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru 

instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;  

 supraveghează depozitarea, colectarea selectivă a deșeurilor medicale și raportează conform 

metodologiei și legislației în vigoare catre D.S.P.; 

 participă la supravegherea privind respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația 

pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal;  

 supraveghează și controlează respectarea în compartimentele medicale și paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

 răspunde prompt la informația primită din compartimente și participă la demararea anchetei 

epidemiologice pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale;  

 participă, după anunțarea prealabilă a managerului unității, la luarea măsurilor necesare pentru 

limitarea difuziunii infecției, respectiv participă, după caz, la triaje epidemiologice și investigații 

paraclinice necesare;  

 participă la întocmirea și definitivarea anchetei epidemiologice a focarului, difuzează informațiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru 

evitarea riscurilor identificate în focar;  

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcția de 

Sănătate Publică sau Institutul Național de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 

conform reglementărilor în vigoare;  

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea infecțiilor 

asociate asistenței medicale;  
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 întocmește rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilitatilor pentru infecții asociate asistenței medicale;  

 controlează calitatea mâncărurilor pregatite înainte de servirea mesei de dimineața, prânz și cina, 

refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzatoare, consemnand observațiile în condica de la 

blocul alimentar, verifică reținerea probelor de alimente; 

 verifică documentația care atesta efectuarea de către asistenta responsabilă a triajului pe 

compartiment a personalului din subordine. 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă 

 
 

Capitolul V - ATRIBUȚIILE PERSONALULUI 
 

 
Art.25. MEDICUL ȘEF/COORDONATOR are urmatoarele atribuții:  

  îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul compartimentului 

respectiv şi răspunde de calitatea actului medical; 

 răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către 

personalul din compartimente/laborator sau serviciul medical; 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al compartimentului/ 

laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat; 

 răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul 

compartimentului/ laboratorului sau serviciului medical; 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al 

compartimentului/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente 

şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite 

spre aprobare conducerii spitalului; 

 angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 
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 aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice 

compartimentului/ laboratorului sau serviciului medical; 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

compartimentului /laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului 

economico-financiar; 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale compartimentului / 

laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri 

ale comunităţii locale ori alte surse; 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 

compartimentului / laboratorului sau serviciului medical, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de 

administrare; 

 elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului spitalului; 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului /laboratorului sau serviciului medical a 

regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului; 

 stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care 

le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de 

muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare; 

 propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 

în subordine, în vederea aprobării de către manager; 

 propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face 

vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al 

spitalului; 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a 

indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; 

 aprobă internarea pacienţilor în compartiment, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia 

internărilor de urgenţă; 

 hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

 avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate 

în cadrul compartimentului /laboratorului sau serviciului medical; 
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 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului; 

 propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar 

din cadrul compartimentului /laboratorului sau serviciului medical; 

 răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în cadrul compartimentului /laboratorului sau serviciului 

medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-

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

cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 

medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor cu caracter 

personal deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

 urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din 

subordine; 

 în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, 

conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a 

cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului; 

 sprijină procesul de identificare și tratare a riscurilor clinice; elaborează/ revizuiește și respectă 

protocoalele de diagnostic și tratament menite să prevină sau să limiteze apariția riscurilor, cu 

aprobarea consiliului medical;  

 monitorizează și analizează periodic respectarea protocoalelor de diagnostic și tratament;  

 identifică evenimentele adverse asociate asistenței medicale și le raportează conform legislației 

în vigoare și normelor interne;  

 răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

secţiei/laboratorului sau serviciului medical; 
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 acordă asistență medicală în mod nediscrimi 

 natoriu conform legislației în vigoare; 

 se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele; 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. 

  în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art.26. MEDICUL PRIMAR/SPECIALIST din compartimentle cu paturi are în principal 

următoarele atribuţii specifice: 

 Examinează pacienţii la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore iar în 

cazuri de urgenţă, imediat;  

 Examinează zilnic pacienții şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, explorările de 

laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfârşitul internării întocmeşte epicriza; 

 Întocmeşte şi semnează, zilnic, condica de medicamente pentru pacienţii internaţi; 

 Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii iar la nevoie le efectuează 

personal; 

 Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacienților (în special pentru pacienții din 

postoperator); 

 Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

 Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 



28 
 

 Întocmeşte formele de externare ale pacienților, codifică foile de observație şi redactează orice act 

medical în legătură cu pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 

 Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din acelaşi compartiment şi alte 

compartimente şi colaborează cu toţi medicii din compartimentele şi laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a pacienților; 

 Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează pacienților, potrivit 

indicaţiilor şi programului stabilit de medicul coordonator, în funcţie de specialitatea în care este 

incadrat; 

 Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de 

observaţie a pacienților, în funcție de specialitatea în care este încadrat; 

 Prestează activitate medicală în cadrul ambulatoriului integrat, în specialitățile medicină internă, 

chirurgie generală, obstetrică-ginecologie şi pediatrie; 

 Sprijină la identificarea şi tratarea riscurilor clinice; elaborează/ revizuieşte şi respectă 

protocoalele de diagnostic şi tratament menite să prevină sau să limiteze apariţia riscurilor;  

 Identifică evenimentele adverse asociate asistenţei medicale şi le raportează conform legislaţiei în 

vigoare şi normelor interne;  

 Are obligaţia schimbării echipamentului zilnic şi ori de câte ori este necesar; 

 Personalul angajat are abligaţia de a se achita de sarcinile de serviciu din fişa postului şi va 

respecta obligaţiile cu privire la: 

- păstrarea confidențialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 

acordate asiguraţilor; 

- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi 

salariaţii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o desfăşoară, în mod direct sau indirect. 

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consinţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres, conform Legii nr.46/2003 – privind 

drepturile pacientului ; 

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 
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 respectă procedurile/protocoalele; 

 are obligaţia schimbării echipamentului zilnic şi ori de CÂTE ORI este necesar. 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art.27. ASISTENTUL MEDICAL COORDONATOR are în principal următoarele sarcini: 

 organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul 

secţiei/compartimentului;  

 coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora, răspunde 

de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute în fişa postului; 

 evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar şi face propuneri 

de îmbunătăţire a activităţii acestora; 

 analizează împreună cu medicul şef/coordonator de secţie/compartiment activitatea 

personalului din subordine şi face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindical; 

 întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi şi personalul auxiliar şi urmăreşte 

respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezenţă pe care o contrasemnează;  

 urmăreşte respectarea normativului de personal şi repartizarea cât mai corectă pe puncte de 

lucru în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin 

referate scrise completarea acestuia ori de câte ori este necesar;  

 programează graficul concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de 

muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului, al asistentului șef pe spital şi răspunde 

de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală;  
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 se preocupă de procurarea materialelor sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, 

răspunde de folosirea raţională a acestora fără a periclita asistenţa medicală, urmărind respectarea 

normelor tehnice la aplicarea îngrijirilor medicale; 

 organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării 

acesteia;  

 controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu medicaţie de 

urgenţă din secţie/compartimentului, precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a 

acestora; 

 raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatura medicală şi se preocupa ca remedierea acestora 

să se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 

 controlează modul cum se asigură pacienţilor internaţi regimul de odihnă, hrană, îngrijire şi 

răspunde de acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

 înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de 

obţinerea acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform art. 

660–662 din Legea nr. 95/2006-Republicată; 

 asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la externare formularul "Chestionarul de satisfactie 

al pacientului" în vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, pe care 

aceştia îl vor depune în cutiile special amenajate;  

 asigură izolarea pacienţilor infecto-contagioşi şi controlează respectarea măsurilor de izolare;  

 răspunde de raportările statistice la nivel de secţie/compartiment privind situaţia pacienţilor 

internaţi şi a îngrijirilor medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi 

deciziilor interne;  

 prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor şi 

urmăreşte respectarea codului de procedură privind colectarea, selectarea, depozitarea şi 

transportul deşeurilor conform reglementarilor legale în vigoare;  

 urmăreşte efectuarea curăţării mecanice şi a dezinfecţiei ciclice a: saloanelor, sălilor de 

tratament, sălilor de pansament, sălilor de operaţii şi a tuturor anexelor din secţie/compartiment şi 

păstrează evidenţa acestora;  
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 urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: pacienţii, personalul, 

instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din 

subordine le respectă;  

 urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secţie 

conform ordinelor în vigoare;  

 participă cu echipa CPIAAM la recoltarea probelor de mediu şi de sterilitate a materialelor şi 

instrumentelor; 

 asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii 

secţiei, circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, RI, ROF şi fişa 

postului;  

 informează medicul şef/coordonator în cazul unor evenimente deosebite petrecute în 

secţie/compartiment; 

 actele de indisciplină ale salariaţilor unităţii, constatate, este obligat să le comunice medicului 

şef/coordonator de secţie/compartiment, managerului unităţii, medicului de gardă sau şefului 

gărzii pe unitate; 

 anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii 

secţiei şi unităţii, iar în cazul părăsirii secţiei/compartiment de către pacient urmăreşte aplicarea 

codului de procedură stabilit de unitate;  

 colaborează cu OAMGMAMR în vederea realizării de programe de perfecţionare pentru 

asistenţii medicali în cadrul programului de educaţie medicală continuă şi urmăreşte activitatea de 

educaţie pentru sănătate desfăşurată de asistenţii medicali în cadrul îngrijirilor acordate; 

 organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate şi se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă; 

 cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie profesională, prevederile legale privind 

exercitarea profesiei de asistent medical; 

 efectuează controlul medical periodic, urmăreşte efectuarea acestuia de către personalul din 

subordine conform programărilor, ţine evidenţa concediilor medicale şi a îmbolnăvirilor 

autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire;  
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 respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, normele generale de PSI, prevederile RI si 

ROF; 

 cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale 

angajaţilor, legea drepturilor pacientului, precum şi normele de aplicare a legii pentru toate 

cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate; respectă demnitatea şi intimitatea 

pacienţilor; 

 urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte şi colaborare în cadrul echipei medicale; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, 

controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic 

personal; 

 în perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere 

scrisă aprobată de medicul şef/compartiment, care va prelua toate sarcinile prevăzute în fişa 

postului; 

 are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă; 

 este interzisă venirea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi 

consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

 respectă drepturile pacienţilor;  

 cunoaşte, respectă şi poate îndeplini toate atribuţiile, obligaţiile şi competentele din fişa 

postului a asistentului medical de profil;  

 asigură primirea pacienţilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle pacienţilor 

internaţi;  

 semnalează medicul şef/coordonator de secţie/compartiment de aspectele deosebite cu privire la 

evoluţia şi îngrijirea pacienţilor;  
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 participă la raportul de gardă atunci când sunt solicitaţi de medicul director al spitalului sau 

când medicul şef de secţie lipseşte motivat de la serviciu;  

 însoţeşte medicul şef/coordonator de secţie/compartiment la vizită, consemnează şi asigură 

îndeplinirea de către personalul din subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta; 

 ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei/compartimentului şi 

transmite situaţia locurilor libere la Camera de Gardă; 

 asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

indicaţiilor medicale;  

 organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 

 răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii în limita competenţei;  

 este responsabil de elaborarea protocoalelor de practică, proceduri specifice activităţii secţiei 

sau compartimentului, de implementarea şi actualizarea acestora ori de câte ori se impune; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 întocmește graficele de lucru pentru personalul medical și auxiliar medical din cadrul 

compartimentului; 

 întocmește pontajul personalului din cadrul compartimentului; 

 colaborează cu compartimentul de statistică medicală în vederea raportării corecte a foilor de 

obsevație clinică generală ale pacienților; 

 predă anual, conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, documentele create în 

cadrul compartimentului; 

 monitorizarea mișcării medicamentelor și produselor farmaceutice, monitorizarea termenelor 

de valabilitate și retragerea produselor farmaceutice care expiră; 

 responsabil cu monitorizarea modului de gestionare a soluțiilor cu electroliți; 

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 
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 se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.28. ASISTENTUL MEDICAL din compartimentele cu paturi are urmatoarele atribuţii 

generale: 

 organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul 

secţiei/compartimentului;  

 coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora, răspunde 

de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute în fişa postului; 

 evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar şi face propuneri 

de îmbunătăţire a activităţii acestora; 

 analizează împreună cu medicul şef/coordonator de secţie/compartiment activitatea 

personalului din subordine şi face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindical; 

 întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi şi personalul auxiliar şi urmăreşte 

respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezenţă pe care o contrasemnează;  
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 urmăreşte respectarea normativului de personal şi repartizarea cât mai corectă pe puncte de 

lucru în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin 

referate scrise completarea acestuia ori de câte ori este necesar;  

 programează graficul concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de 

muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului, al asistentului șef pe spital şi răspunde 

de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală;  

 se preocupă de procurarea materialelor sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, 

răspunde de folosirea raţională a acestora fără a periclita asistenţa medicală, urmărind respectarea 

normelor tehnice la aplicarea îngrijirilor medicale; 

 organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării 

acesteia;  

 controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu medicaţie de 

urgenţă din secţie/compartimentului, precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a 

acestora; 

 raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatura medicală şi se preocupa ca remedierea acestora 

să se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 

 controlează modul cum se asigură pacienţilor internaţi regimul de odihnă, hrană, îngrijire şi 

răspunde de acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

 înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de 

obţinerea acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform art. 

660–662 din Legea nr. 95/2006-Republicată; 

 asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la externare formularul "Chestionarul de satisfactie 

al pacientului" în vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, pe care 

aceştia îl vor depune în cutiile special amenajate;  

 asigură izolarea pacienţilor infecto-contagioşi şi controlează respectarea măsurilor de izolare;  

 răspunde de raportările statistice la nivel de secţie/compartiment privind situaţia pacienţilor 

internaţi şi a îngrijirilor medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi 

deciziilor interne;  
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 prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor şi 

urmăreşte respectarea codului de procedură privind colectarea, selectarea, depozitarea şi 

transportul deşeurilor conform reglementarilor legale în vigoare;  

 urmăreşte efectuarea curăţării mecanice şi a dezinfecţiei ciclice a: saloanelor, sălilor de 

tratament, sălilor de pansament, sălilor de operaţii şi a tuturor anexelor din secţie/compartiment şi 

păstrează evidenţa acestora;  

 urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: pacienţii, personalul, 

instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din 

subordine le respectă;  

 urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secţie 

conform ordinelor în vigoare;  

 participă cu echipa CPIAAM la recoltarea probelor de mediu şi de sterilitate a materialelor şi 

instrumentelor; 

 asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii 

secţiei, circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, RI, ROF şi fişa 

postului;  

 informează medicul şef/coordonator în cazul unor evenimente deosebite petrecute în 

secţie/compartiment; 

 actele de indisciplină ale salariaţilor unităţii, constatate, este obligat să le comunice medicului 

şef/coordonator de secţie/compartiment, managerului unităţii, medicului de gardă sau şefului 

gărzii pe unitate; 

 anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii 

secţiei şi unităţii, iar în cazul părăsirii secţiei/compartiment de către pacient urmăreşte aplicarea 

codului de procedură stabilit de unitate;  

 colaborează cu OAMGMAMR în vederea realizării de programe de perfecţionare pentru 

asistenţii medicali în cadrul programului de educaţie medicală continuă şi urmăreşte activitatea de 

educaţie pentru sănătate desfăşurată de asistenţii medicali în cadrul îngrijirilor acordate; 
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 organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate şi se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă; 

 cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie profesională, prevederile legale privind 

exercitarea profesiei de asistent medical; 

 efectuează controlul medical periodic, urmăreşte efectuarea acestuia de către personalul din 

subordine conform programărilor, ţine evidenţa concediilor medicale şi a îmbolnăvirilor 

autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire;  

 respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, normele generale de PSI, prevederile RI si 

ROF; 

 cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale 

angajaţilor, legea drepturilor pacientului, precum şi normele de aplicare a legii pentru toate 

cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate; respectă demnitatea şi intimitatea 

pacienţilor; 

 urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte şi colaborare în cadrul echipei medicale; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, 

controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic 

personal; 

 în perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere 

scrisă aprobată de medicul şef/compartiment, care va prelua toate sarcinile prevăzute în fişa 

postului; 

 are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă; 

 este interzisă venirea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi 

consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

 respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

 respectă drepturile pacienţilor;  
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 cunoaşte, respectă şi poate îndeplini toate atribuţiile, obligaţiile şi competentele din fişa 

postului a asistentului medical de profil;  

 asigură primirea pacienţilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle pacienţilor 

internaţi;  

 semnalează medicul şef/coordonator de secţie/compartiment de aspectele deosebite cu privire la 

evoluţia şi îngrijirea pacienţilor;  

 participă la raportul de gardă atunci când sunt solicitaţi de medicul director al spitalului sau 

când medicul şef de secţie lipseşte motivat de la serviciu;  

 însoţeşte medicul şef/coordonator de secţie/compartiment la vizită, consemnează şi asigură 

îndeplinirea de către personalul din subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta; 

 ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei/compartimentului şi 

transmite situaţia locurilor libere la Camera de Gardă; 

 asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

indicaţiilor medicale;  

 organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 

 răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii în limita competenţei;  

 este responsabil de elaborarea protocoalelor de practică, proceduri specifice activităţii secţiei 

sau compartimentului, de implementarea şi actualizarea acestora ori de câte ori se impune; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 întocmește graficele de lucru pentru personalul medical și auxiliar medical din cadrul 

compartimentului; 

 monitorizarea mișcării medicamentelor și produselor farmaceutice, monitorizarea termenelor 

de valabilitate și retragerea produselor farmaceutice care expiră; 

 responsabil cu monitorizarea modului de gestionare a soluțiilor cu electroliți; 
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 se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.29.  Unitatea sanitară deține casa de valori (SEIF/DULAP METALIC securizat), 

necesar pentru depozitarea și păstrarea pe perioada internării și tratamentului medical în 

urgență, a efectelor pacientului, de tipul: 

 bijuterii; 

 potmoneu/bani; 

 acte diverse; 

 telefon; 

 aparate electronice de dimensiuni mici; 

 carduri; 

 chei; 

 alte efecte. 

 Bunurile pacienților de natura celor enumerate mai sus, vor fi inventariate la momentul 

internării sau pe parcursul spitalizării, de către salariatul nominalizat de șeful locului de muncă, pe 

baza unui proces verbal datat, în două exemplare, care va fi semnat și de către pacient. 

 În cazul în care pacientul nu poate semna, se va menționa motivul imposibilității semnării 

procesului verbal, împrejurare în care se va coopta un martor de la fața locului, identificat cu 

nume, prenume, adresa, seria și număr CI. 
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 Un exemplar al procesului verbal rămâne la pacient și unul va fi depus împreună cu obiectele 

pacientului, în seif, urmând ca după restituirea bunurilor, la externare, aceasta va fi arhivată la 

FOCG a pacientului. 

 În cazul decesului pacientului, bunurile depozitate în seiful unității, vor fi predate 

aparținătorilor care trebuie să-și justifice pe bază de acte această calitate. Această persoană, 

identificată cu nume, prenume, adresă, serie și număr CI, și copie după documentul justificativ al 

calității sale, va semna de preluare pe procesul verbal aflat în seiful unității. 

 Unitatea sanitară nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile pierdute/dispărute în timpul 

internării pacientului, prevalând obligația acestuia de a le depune în seiful unității, după procedura 

mai sus amintită. 

 

Art.30. COMPETENȚELE ASISTENTULUI MEDICAL din secțiile cu paturi 
1. Stabilește prioritățile privind îngrijirea și întocmește planul de îngrijiri; 

2. Efectuează urmatoarele tehnici: 

 Tratamente parenterale; 

 Puncții venoase; 

 Testari biologice; 

 Recolteaza probe de laborator; 

 Sondaje și spălături; 

 Pansamente și bandaje; 

 Tehnici de combaterea a hipo și hipertermiei; 

 Clisme în scop terapeutic și evacuator; 

 Oxigenoterapie; 

 Resuscitarea cardio – respiratorie; 

 Mobilizarea pacientului; 

 Masurarea funcțiilor vitale; 

 Pregătește pacientul pentru explorări funcționale; 

 Pregătirea pacientului pentru investigații specifice; 

 Montează sonda vezicală; 

 Calmarea și tratarea durerii; 

 Urmărește și calculează bilanțul hidric; 

 Măsuratori antropometrice. 

 



41 
 

Art.31. MOAȘĂ/ASISTENT MEDICAL Compartiment Obstetrică-Ginecologie are următoarele 

atribuții: 

 Urmărește și înregistrează funcțiile vitale ale mamei și ale fătului; 

 Înregistreaza pelvimetria externă; 

 Supraveghează gravida în timpul travaliului, anunță medicul în orice moment dacă are suspiciuni 

de apariție a complicațiilor înregistrând: 

- starea generală; 

- contracții uterine dureroase; 

- bătăile cordului fetal; 

- integritatea membranelor; 

- aspectul lichidului amniotic în cazul ruperii membranelor; 

- apariția sangerarilor de orice tip. 

 Pregătește echipamentele, instrumentarul și materialul steril necesar nașterii și primirii nou- 

născutului; 

 Asistă nașterea fiziologică efectuand perineo-epiziotomie precum și perineo-epiziorafie;  

 Urmărește evoluția lăuzei: 

- involuția uterului; 

- aspectul lohiilor; 

- aspectul și volumul sânilor și instalarea secreției lactate; 

- evoluția perineo-rafiei; 

 Îngrijește plăgile obstetricale; 

 Supravegherea post-operatorie; 

 În cazurile de urgență, în absența medicului, poate asista o naștere în prezentație pelviană; 

 Extracția manuală a placentei se va face numai în prezența medicului; 

 Administrează tratamentul la indicația medicului; 

 Răspunde de verificarea curățeniei din compartimentul Obstetrică Ginecologie; 

 Are obligația să folosească parola și userul personal pentru introducerea și raportarea datelor, 

fără a le dezvalui unor terțe persoane; 

 Pregătește psihic pacienta pentru intervențiile chirurgicale; 

 Pregătește echipamentele, instrumentarul și materialul steril necesar investigațiilor și micilor 

intervenții; 
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 Răspunde pentru colectarea datelor și informațiilor medicale din compartimentul Obstetrică 

Ginecologie; 

 Are obligația să folosească parola și userul personal pentru introducerea și raporatarea datelor, 

fără a le dezvalui unor terțe persoane; 

 Obligativitatea acordaării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților conform 

Legii nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului; 

 Are obligația schimbării echipamentului zilnic și ori de câte ori este necesar; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.32. ASISTENT MEDICAL din Compartimentul Neonatologie are următoarele atribuții:  

 Verifică identitatea născutului; 

 Supraveghează nou-născutul; 

 Îngrijește bontul ombilical; 

 Efectuează vaccinări și vitaminizări; 

 Ajută și ține nou – născutul pentru investigații; 

 Participă activ și pregătește materialele pentru exaghino – transfuzie; 

 Semnalează medicului eventualele tulburări, imperforații anale etc; 

 Asigură hidratarea și alimentarea artificială a nou – născutului, în cazul în care nu se hrănește 

natural, conform prescripției medicului; 
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 Verifică cantitatea alimentației nou-născutului; 

 Pregătește și explică lăuzei tehnica alăptării nou – născutului; 

 Efecuează toaleta și înfășatul nou-născutului; 

 Respectă normele de asepsie și antisepsie; 

 Acordă îngrijiri specifice imediat după nașterea nou-născutului și dă scorul Apgar; 

 Întocmește fișa specifică supravegherii nou- născutului; 

 Monitorizează funcțiile vitale ale nou-născutului; 

 Efectuează tratamentul și procedurile conform prescripției medicului; 

 Semnalează medicului orice schimbare în evoluția nou-născutului; 

 Răspunde de calitatea actului medical și de eficiența acestuia; 

 Asiguraă sterilizarea instrumentarului necesar; 

 Identifică și raportează eventualele infecții asociate asistenței medicale; 

 Răspunde de inventarul echipamentului din dotare; 

 Asigură îndeplinirea sarcinilor trasate de medicul neonatolog și de asistenta coordonatoare în 

condiții de calitate și eficiență; 

 Verifică starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia acestuia pentru a 

se evita eventuale sângerări; 

 Supraveghează şi acordă îngrijire nou-născutului conform indicaţiilor medicului monitorizează 

funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează și implementează planul de îngrijire, evaluează 

rezultatele obţinute şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, anunţă medicul ori de CÂTE ORI 

starea nou-născutului o impune; 

 Monitorizează nou-născutul și acordă recomandări mamei cu privire la îngrijirea acestuia, 

consiliere în alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase în cele mai bune condiţii; 

 Asigură alimentarea nou-născuţilor cu probleme conform indicaţiilor medicului; 

 Urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi tratament 

conform prescripţiei medicale; 

 Identifică la nou-născutului, semne și simptome care anunţă anomalii în evoluţie și care necesită 

intervenţia medicului; 

 Răspunde de verificarea curățeniei din compartimentul Neonatologie; 

 Are obligatția să folosească parola și userul personal pentru introducerea și raportarea datelor, 

fără a le dezvalui unor terțe persoane; 



44 
 

 Obligativitatea acordarii serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților conform 

Legii nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului; 

 Are obligația schimbării echipamentului zilnic și ori de câte ori este necesar; 

 Monitorizarea mișcării medicamentelor și produselor farmaceutice, monitorizarea termenelor de 

valabilitate și retragerea produselor care expiră; 

 Este responsabil cu monitorizarea modului de gestionare a soluțiilor cu electroliți;  

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.33. ASISTENT MEDICAL din cadrul Sala de operatie are următoarele atribuții: 

 Respectă regulile din Sala de operatie privind circuitul și purtarea echipamentului specific sălii; 

 Pregătește sala de operație cu instrumentele și materialele necesare înaintea fiecărei intervenții 

chirurgicale; 

 Asigură aprovizionarea cu materiale necesare Sala de operatie (mănuși, fire de sutură, 

dezinfectante etc.) înainte și după fiecare intervenție chirugicală; 

 Răspunde de buna funcționare a aparaturii din dotare, de curățenia și dezinfecția acestora 

(aparatura endoscopică, lampa scialitică, cautere, aspiratoare, tub de dioxid de carbon); 

 Pregătește materialele pentru sterilizare necesare intervenției chirurgicale și respectă condițiile 

de păstrare a sterilelor și utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 

 Verifică și pregătește soluțiile dezinfectante în cuvele din Sala de operatie (concentrația, data 

prepararii, valabilitate); 
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 Notează în registru data schimbarii soluțiilor dezinfectante din cuve; 

 Anunță imediat asistenta coordonatoare cu privire la deficiențele de igienă constate (alimnetarea 

cu apa, instalații sanitare, încălzire); 

 Respectă permanent și răspunde de aplicarea regulilor de igienă (spălarea și dezinfecția 

mâinilor) cât și a regulilor de tehnica aseptică; 

 Supraveghează curățenia și dezinfecția mâinilor și portul echipamentelor de protecție de către 

infirmierele și îngrijitoarele din subordine; 

 Pregătește Sala de operatie împreună cu personalul din subordine în vederea dezinfecțiilor 

periodice; 

 Asistă medicul în timpul actului chirugical; 

 Asigură aprovizonarea cu materiale și medicamente a Sala de operatie; 

 Urmărește și răspunde de întreținerea și buna funcționare a aparaturii din dotarea Salii de 

operatie și atenționeză asistenta șefă cu privire la orice defecțiune constatată; 

 Răspunde de gestiunea stocurilor din Sala de operatie; 

 Respectă programul operator conform indicațiilor medicului șef de secție; 

 Răspunde de întocmirea graficului de prezență (nr. ore prestate) în Sala de operatie; 

 Răspunde de verificarea curățeniei în cadrul sectorului ei de activitate; 

 Are obligația să folosească parola și userul personal pentru introducerea și raporatarea datelor, 

fără a le dezvalui unor terțe persoane. 

 Obligativitatea acordarii serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților conform 

Legii nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului; 

 Are obligatția schimbării echipamentului zilnic și ori de câte ori este necesar; 

 Monitorizarea mișcării medicamentelor și produselor farmaceutice, monitorizarea termenelor de 

valabilitate și retragerea produselor care expiră; 

 Este responsabil cu monitorizarea modului de gestionare a soluțiilor cu electroliți;  

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 
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 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.34. INFIRMIERA are în principal urmatoarele atribuții specifice: 

 va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;  

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;  

 participă în mod activ şi fără discriminare la implementarea planului de îngrijire pentru fiecare 

pacient în parte, iar în acest sens va avea următoarele responsabilităţi:  

 efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a pacientului imobilizat, cu 

respectarea regulilor de igienă; 

 ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;  

 asigură toaleta pacientului imobilizat ori de câte ori este nevoie; 

 ajută pacienţii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale etc.);  

 ajută la pregătirea pacienţilor pentru manevre specifice, asigură şi curăţirea aparaturii imediat 

după utilizare; 

 ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi;  

 ajută la pregătirea pacienţilor în vederea examinării;  

 transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi;  

 ajută asistentul medical la poziţionarea pacientului imobilizat;  

 oleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 

înregistrate în documentaţia pacientului;  
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 efectuează sub supravegherea asistentei medicale, igiena individuală a pacienţilor cu starea de 

sănătate gravă; 

 pregăteşte şi ajută pacientul pentru efectuarea plimbării, şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa; 

 pregăteşte patul şi schimbă lenjeria pacientului;  

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, în locurile şi 

condiţiile stabilite; 

 transportă lenjeria murdară (de pat şi a pacienţilor), în saci speciali la locul de depozitare şi o 

aduce curată în saci speciali, cu respectarea circuitelor lenjeriei 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 pacienţi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută pacientul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 

 colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

 după decesul unui pacient, 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 pacientului;  

 poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

 transportă alimente de la bucătărie, cu respectarea normelor de igienico-sanitare, în vigoare, 

astfel: 
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a) transportul alimentelor de la bucătărie pe compartiment, cu respectarea normelor igienico-

sanitare în vigoare şi a echipamentului special: halat folosit doar în bucătărie, bonetă, şorţ;  

b) asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar;  

c) va asigura distribuirea hranei către pacienţi pe baza dietelor afişate, folosind vesela existentă în 

oficiul compartimentului; 

d) are obligația servirii mesei pacienților cu respectarea normelor de igienă și purtarea 

echipamentului de protecție pentru evitarea contaminării alimentelor: halat alb, bonetă și mănuși 

de protecție; 

e) după servirea mesei, vesela şi tacâmurile murdare vor fi decontaminate, spălate clătite, uscate şi 

depozitate în locuri speciale;  

f) va asigura colectarea reziduurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale închise 

pe care le transportă la locul de depozitare temporară a deşeurilor menajere, respectând circuitul 

aprobat.  

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

 respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

 va informa în permanenţă asistenta şefă/coordonatoare despre starea sa de indisponibilitate şi 

va solicita în scris ori ce schimbare a graficului de prezenţă; 

 are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă 

pâna la venirea persoanei care urmează sa intre în tură;  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului 

medical;  

 colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizat, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spațiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării 

conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr: 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, respectând 

codul de procedură; 

 cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;  
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 colectează şi decontaminează instrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare 

a acestuia;  

 respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi faţă de personalul medico sanitar;  

 respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 espectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii;  

 respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare; 

 respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice 

de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006, cu modificarile și completarile ulterioare;  

 respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481/2004 

privind protecţia civilă, cu modificarile și completarile ulterioare;  

 respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistenței medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu 

se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi pe 

celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

 părăseşte locul de muncă numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta 

şefă/coordonatoare sau medicul şef/coordonator, în cazuri deosebite;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  

 colaborează cu tot personalul secţiei/compartimentului, nu creează stări conflictuale, foloseşte 

un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;  

 execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru 

buna desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte;  

 efectuează riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; curăţenia va fi efectuată în 

timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe secţie;  
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 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate,a urinarelor, a ploştilor şi 

scuipătoarelor, în locurile şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare;  

 transportă deşeurile şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în 

care se transportă sau păstrează gunoiul; 

 pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanelor pentru 

dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete; 

 efectuează aerisirea periodică a încăperilor;  

 curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi 

locuri; 

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  

 respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);   

 respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistenței medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu 

se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi pe 

celelalte persoane participante la procesul de muncă;  

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

  să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 Unitatea sanitară are organizat modulul garderopa, care poate/trebuie accesat de către 

pacienții internați. Depunerea articolelor de vestimentație la garderopă se face în momentul 

internării, pe bază de bon, încheiat în două exemplare, din care unul la pacient, bon care 

cuprinde: 

 nume, prenume, pacient; 
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 nr. FOCG și secția de internare; 

 numărul și tipul articolelor vestimentare depuse; 

 semnătura/data primitor și predator. 

 Eliberarea articolelor de vestimentație se face pe bază de semnătură, la externare, prin 

prezentarea bonului de către pacient. 

 În cazul decesului pacientului, bunurile depozitate la garderopa unității, vor fi predate 

aparținătorilor care trebuie să-și justifice pe bază de acte această calitate. Această persoană, 

identificată cu nume, prenume, adresă, serie și număr CI și copie după documentul justificativ al 

calității sale, va semna de preluare. 

 În situația în care după 90 de zile de la externare sau decesul pacientului, obiectele 

vestimentare nu sunt revendicate și ridicate de la garderopa spitalului, unitatea sanitară va proceda 

la incinerarea acestora. 

 

Art.35. ÎNGRIJITOAREA are în principal următoarele atribuții specifice: 

 răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;  

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;  

 poartă echipamentul prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este 

nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 efectuează riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; curăţenia va fi efectuată în 

timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe secţie;  

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate,a urinarelor, a ploştilor şi 

scuipătoarelor, în locurile şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare;  

 transportă deşeurile şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în 

care se transportă sau păstrează gunoiul; 

 pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanelor pentru 

dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete; 
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 efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru pacienţi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută pacientul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;  

 efectuează aerisirea periodică a încăperilor;  

 curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi 

locuri; 

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  

 respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

 dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei/compartimentului va avea grijă ca 

măcar una dintre infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţile specifice;  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului 

medical;  

 cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;  

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

 respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi faţă de personalul medico sanitar;  

 respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea nr. 46/2003, cu modificările și 

completarile ulterioare;  

 respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii;  

 respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare;  

 respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice 

de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă -Republicată;  

 respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistenței medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu 

se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi pe 

celelalte persoane participante la procesul de muncă;  
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 părăseşte locul de muncă numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta 

şefă/coordonatoare sau medicul şef/coordonator, în cazuri deosebite;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 

 colaborează cu tot personalul secţiei/compartimentului, nu creează stări conflictuale, foloseşte 

un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 

 execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru 

buna desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele; 

  în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

 Unitatea sanitară are organizat modulul garderopa, care poate/trebuie accesat de către 

pacienții internați. Depunerea articolelor de vestimentație la garderopă se face în momentul 

internării, pe bază de bon, încheiat în două exemplare, din care unul la pacient, bon care 

cuprinde: 

 nume, prenume, pacient; 

 nr. FOCG și secția de internare; 

 numărul și tipul articolelor vestimentare depuse; 

 semnătura/data primitor și predator. 

 Eliberarea articolelor de vestimentație se face pe bază de semnătură, la externare, prin 

prezentarea bonului de către pacient. 

 În cazul decesului pacientului, bunurile depozitate la garderopa unității, vor fi predate 

aparținătorilor care trebuie să-și justifice pe bază de acte această calitate. Această persoană, 
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identificată cu nume, prenume, adresă, serie și număr CI și copie după documentul justificativ al 

calității sale, va semna de preluare. 

 În situația în care după 90 de zile de la externare sau decesul pacientului, obiectele 

vestimentare nu sunt revendicate și ridicate de la garderopa spitalului, unitatea sanitară va proceda 

la incinerarea acestora. 

 

 

 

 

Art.36. Atribuţiile specifice MEDICULUI care asigură SERVICIUL DE GARDĂ 

 medicul care asigură serviciul de gardă răspunde prompt la solicitările din Camera de Gardă și 

celelalte secții/compartimente ale spitalului în vederea acordării consultului de specialitate, 

respectând timpii prevăzuţi prin protocolul naţional de triaj; 

 controlează la întrarea în gardă prezenţa personalului medico-sanitar la serviciu, existenţa 

mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi predarea 

serviciului de cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture și consemnează toate acestea în 

raportul de gardă;  

 indică și supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii; 

 se îngrijeşte de obţinerea consimţământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparţinătorului, după caz, atunci când introduce în tratamentul pacientului o nouă 

procedură specific pentru care se necesită consimţământ şi pentru care pacientul nu şi l-a exprimat 

iniţial la internare; în acest context, oferă informaţii suplimentare la cererea 

pacientului/aparţinătorului, cu scopul de a clarifica conţinutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 supraveghează cazurile grave existente în secţii/compartimente sau internate în timpul gărzii, 

menţionate în registrul special al medicului de gardă; 

 internează cazurile de urgenţă; răspunde de justa indicaţie a internării acestor cazuri putând 

apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu; 

 răspunde la chemările care necesită prezența sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi 

medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;  
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 acordă asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor care nu necesită internarea;  

 solicită şi verifică internarea în alte spitale a pacienţilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după 

acordarea primului ajutor;  

 întocmeşte în timpul gărzii foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează 

evoluţia pacienţilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o;  

 anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de 

compartiment sau directorului medical, după caz; de asemeni anunţă şi alte organe, în cazul în care 

prevederile legale impun aceasta;  

 confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observare şi dă dispoziţii de transportare a 

cadavrului la morgă, conform codului de procedură; 

 urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în orele de vizită; 

 întocmeşte la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, 

consemnând activitatea din timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii 

necesare, prezintă raportul de gardă;  

 anunţă prin toate mijloacele posibile medicul director al spitalului, managerul unităţii şi 

autorităţile competente, în caz de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri 

imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloace disponibile;   

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 
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 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.37. Atribuţiile MEDICULUI DE SPECIALITATE solicitat pentru CONSULTURI 

INTERDISCIPLINARE  

 Este obligat să răspundă solicitării pentru consult interdisciplinar în cel mai scurt timp posibil şi 

să consemneze consultul şi recomandările în foaia de observaţie clinică. În cazul unor divergenţe 

de opinii, se efectuează un consult la care participă medicii şefi/coordonatori de la ambele 

secții/compartimente, sau după caz directorul medical, care vor hotărî de comun acord conduita 

terapeutică adecvată, respectând procedura operaţională privind consultul interdisciplinar. 

Atribuţiile specifice personalului din secţiile cu profil chirurgical Medicul primar și de specialitate 

din secţiile cu profil chirurgical:  

 face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează pacienţilor aflaţi 

sub îngrijirea lui;  

 răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de 

observaţie a pacientului; 

 se îngrijeşte de obţinerea consimţământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparţinătorului, după caz, atunci când introduce în tratamentul pacientului o nouă 

procedură specific pentru care se necesită consimţământ şi pentru care pacientul nu şi l-a exprimat 

iniţial la internare; în acest context, oferă informaţii suplimentare la cererea 

pacientului/aparţinătorului, cu scopul de a clarifica conţinutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 monitorizează strict evoluţia postoperatorie a pacientului şi supervizează manevrele 

postoperatorii efectuate după externarea pacientului; 

 are obligativitatea trimiterii pentru diagnostic histopatologic în Serviciul de Anatomie 

Patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor 
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chirurgicale şi a materialului bioptic împreună cu fişa de însoţire a materialului bioptic, respectând 

codul de procedură stabilit conform legislaţiei legale în vigoare. 

 

Art.38. MEDICUL DE SPECIALITATE din Laboratorul de analize medicale  

Principalele atribuţii ale Medicului de specialitate din cadrul Laboratorului de analize medicale 

sunt următoarele: 

 execută, împreună cu colectivul pe care îl coordonează, examenele cerute de medici;  

 analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor și indicatorii calitativi ai muncii 

medicale din laborator; 

 verifică şi validează prin semnătură buletinele analizelor pe care le-a efectuat;informează 

conducerea despre toate faptele deosebite petrecute în laborator, cât și despre măsurile luate;  

 gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 

desfășurării activității; 

 controlează și răspunde de buna întreținere și utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalațiilor 

de orice fel și alte obiecte de inventar;  

 verifică modul de recoltare pentru analize; 

 întocmește fișele anuale de apreciere pentru personalul din subordine; 

 asigură și controlează folosirea rațională a fondurilor de reactivi și materiale sanitare; 

 asigură confidenţialitatea datelor şi anonimatul pacienţilor care beneficiază de serviciile de 

prelucrare probe biologice;  

 respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii și 

legislația în vigoare pentru activități în domeniul sănătății, inclusiv normele de biosiguranţă 

aplicabile laboratorului de analize medicale; 

 respectă normele de PSI;  

 informează conducerea asupra activității desfășurate;  

 urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
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 răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi 

medici;  

 controlează activitatea personalului subordonat;  

 urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi;  

 foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea repararea şi înlocuirea lor; 

 răspunde de asigurarea condiţiilor igienico -sanitare la locul de muncă, de disciplina, ţinuta şi 

comportamentul personalului din subordine; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.39. BIOLOGUL din Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții: 

 efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef sau înlocuitorul acestuia, în 

conformitate cu pregătirea lor de bază;  

 identifică şi înregistrează datele personale ale pacientului;  
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 respectă și răspunde de respectarea tehnicilor de lucru de către executanții de analize pe care îi 

are în subordine;  

 răspunde de respectarea circuitului de lucru; 

 elaborează procedurile specifice de analiză și instrucțiunile de lucru pentru aparatele cu care 

lucrează; 

 întocmește și verifică buletinele de analiză; 

 răspunde de buna funcționare a echipamentelor de măsurare/încercare; 

 efectuează activități de întreținere curentă a echipamentelor de măsurare/încercare cu care 

lucrează;  

 are în gestiune reactivi, mijloacele fixe și obiecte de inventar ale laboratorului, având și funcția 

de chimist gestionar; 

 răspunde de gestionarea, manipularea și evidența substanțelor toxice și a precursorilor, în 

conformitate cu prevederile legale;  

 răspunde de curățenia și ordinea la locul de muncă, de respectarea condițiilor de igienă și a 

recomandărilor din Ghidul național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale;  

 participă la recepția reactivilor și consumabilelor folosite în sectorul de activitate pe care îl 

coordonează; 

 întocmește specificațiile tehnice pentru reactivii și consumabilele cu care lucrează; 

 analizează sugestiile și observațiile pacienților, implementează acțiuni corective/preventive 

stabilite pentru îmbunătățirea serviciilor către pacienți;  

 participă la analiza reclamației care vizează sectorul său de activitate; 

 identifică analizele neconforme în timpul execuției analizelor prin verificarea rezultatelor, a 

reactivilor și echipamentelor;  

 informează responsabilul de laborator despre neconformitățile identificate și corecțiile 

necesare;  

 stabilește și efectuează corecții sau reface analiza;  
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 verifică înregistrarea în caietul de lucru a corecției analizei;  

 verifică calitatea execuției lucrărilor și semnează în caietul de lucru;  

 efectuează transferul datelor din caietele de lucru în registrele de analiză; 

 verifică și semnează buletinul de analiză; 

 efectuează calibrările aparatelor cu care lucrează; 

 ţine evidența controalelor interne de calitate și a calibrărilor pe care le efectuează;  

 verifică, semnează și răspunde de evidența statistica a analizelor efectuate în sectorul lui de 

activitate; 

 asigură calitatea activităţii depuse în cadrul Laboratorului de Analize Medicale;  

 controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat;  

 răspund de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de gestionarea 

şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

 răspund de respectarea condiţiilor de igienă la locul de muncă; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 Acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 
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 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.40. ASISTENTUL MEDICAL din Laboratorul de analize medicale are următoarele 

atribuții: 

 pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator 

hematologice, microbiologice, biochimice, chimice şi toxicologice;  

 sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea 

analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizarea lor;  

 prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţii uzuali; 

 execută analize cu tehnici uzuale precum şi operaţii preliminare efectuării examenelor de 

laborator, sub supravegherea medicului sau chimistului;  

 efectuează, sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi 

treceri pe medii de cultură;  

 răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare; 

 execută şi alte sarcini, corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic sau chimist în 

limitele competenţei;  

 în lipsa registratorului medical, îndeplineşte şi sarcinile acestuia;  

 colectează și centralizează probele de laborator în vederea transportului la alte laboratoare în 

caz de necessitate;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte. 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  
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 Acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

 

Art.41. ÎNGRIJITOAREA din Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții: 

 efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de starea 

de igienă a coridoarelor, birourilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor, pereţi, pardoseli, etc. (ori de 

câte ori este nevoie);  

 curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi toaletele cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste 

locuri;  

 transportă pe circuitul stabilit gunoiul şi rezidurile din laborator la platforma de gunoi în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de punerea lor corectă în recipiente;  

 răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personalul în grijă , 

precum şi a celor ce se folosesc în comun;  

 curăţă instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea analizelor şi asigură dezinfecţia 

meselor de lucru după utilizarea lor; 

 poartă echipamentul de protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea 

igienei şi a aspectului estetic personal;  

 sesizează imediat şeful ierarhic de orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor din sector pentru 

a fi remediate;  

 îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şeful direct cu privire la întreţinerea curăţeniei, 

dezinfecţiei, dezinsecţiei, etc.; 
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 participă la instruirile periodice , privind protecţia muncii şi PSI;  

 respectă programul de lucru;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzis;  

 respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

unităţii;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, conform 

prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

 respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind  Normele de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 respectă prevederile referitoare la drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 este responsabilă de efectuarea, întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.42. SPĂLĂTOREASA are următoarele atribuții: 

 preia, sortează, spală, calcă și restituie cu forme legale întreaga cantitate de lenjerie de pat și de 

corp primită de la secții și cabinete;  

 spală și calcă lenjeria în condiții de igienă și calitate corespunzatoare;  
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 folosește rational utilajele din dotare și aparatele de călcat, înlaturindu-se mersul în gol a 

acestora și economisind energia electrică și termică;  

 în procesele de spălare, uscare, stoarcere, călcare respectă cu strictețe normele de protecția 

muncii, sortând materialul înainte de introducerea în mașina pentru înlaturarea corpurilor metalice 

ce pot produce scântei și incendii;  

 curăța zilnic utilajele folosite la spălare și uscare de scame sau fibre înfășurate;  

 utilizează utilajele numai în stare corespunzatoare de funcționare și numai dacă au 

împamintarea asigurată;  

 nu folosește întrerupätoarele cu mana umedă sau fără platformă izolantă;  

 interzice staționarea persoanelor străine în spalatorie;  

 nu lasă utilajele să funcționeze nesupravegheate;  

 nu spală sau calcă obiecte străine, în incinta spălătoriei spitalului;  

 asigură ordinea și curățenia necesara în interiorul și în jurul spălătoriei;  

 se preocupă de economisirea și recuperarea materialelor de buna întreținere și folosire atat a 

utilajelor, cât și a obiectelor de inventar din dotarea spitalului;  

 ia măsuri de prevenire a degradării lenjeriei primite la spalat prin semnalarea la timp a 

defecțiunilor apărute la utilaje, prin utilizarea cu toată răspunderea a acestora în procesul de 

spălare, stoarcere, uscare;  

 respectă protocoalele de lucru cu privire la spălarea separată a lenjeriei pe tipuri de lenjerie și 

proveniența acestora;  

 sortează lenjeria curată și călcată și o împachetează în saci de plastic pe care îi videază;  

 răspunde de respectarea normelor de igiena a celor de protecție a muncii și a celor de stingere a 

incendiilor la locul de muncă;  

 respectă regulile de securitatea muncii: poartă mănuși și masca în timpul manipularii diferitelor 

substanțe/produse din secție, care necesita atenție deosebită în manipulare; poartă în permanenta 

halat de protecție și papuci speciali pentru acest sector de activitate; respectă avertismentele cu 

privire la potențialul de biohazard chimic, electric, microbiologic, înscrise pe cutiile produselor 
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sau pe instrucțiunile aparatelor din incinta spălătoriei; participă lunar la instruirile specifice de 

SSM și PSI şi respectă recomandările respective şi semnează de luare la cunoștință;  

 respectă reglementarile în vigoare privind supravegherea, prevenirea şi limitarea IAAM, 

conform prevederilor Ordinului nr. 1101/2016; 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

 îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhic superiori;  

 respectă graficul de lucru întocmit lunar; 

 respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.43. FARMACISTUL are următoarele atribuții:  

 coordonează întreaga activitate profesională din farmacie cu respectarea Regulilor de bună 

practică farmaceutică; 

 răspunde de activitatea farmaciei în ansamblu și o reprezintă în fața organelor de specialitate ale 

Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale a 

Medicamentului și Colegiului Farmaciștilor din România; 

 întocmește și implementează procedurile de lucru referitoare la activitatea farmaciei; 

 studiază şi introduce metode noi de lucru, face propunerile ce se impun în legătură cu spaţiul şi 

întreţinerea farmaciei; 

 repartizează sarcinile pe subordonaţi în raport de necesităţi şi pregătirea fiecăruia; 

 asigură întocmirea Notelor de fundamentare necesare Strategiei Anuale de Achiziţii Publice, pe 

baza cererilor avizate de şefii de secţii şi compartimente din spital; 
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 ia măsuri pentru aprovizionarea cu medicamente, materiale şi substanţe sanitar-farmaceutice, 

reactivi de laborator, dezinfectanţi, pentru secțiile și compartimentele spitalului, corespunzător 

cerinţelor legale; 

 organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitar-

farmaceutice, reactivilor de laborator, dezinfectanţilor, primite; 

 ia măsuri pentru buna depozitare, conservare şi întreţinere a medicamentelor, materialelor şi 

substanţelor sanitar-farmaceutice, reactivilor de laborator, dezinfectanţilor, conform legislației în 

vigoare; 

 se îngrijeşte de prepararea corectă şi la timp a medicamentelor, precum şi de eliberarea lor în bune 

condiţii; 

 organizează evidenţa, păstrarea şi manipularea toxicelor şi stupefiantelor conform legislației în 

vigoare; 

 stabilește reguli privind înregistrarea temperaturii și umidității în cadrul farmaciei, în spațiile 

destinate depozitării bunurilor material de resort medical aflate în gestiune, conform procedurilor 

de lucru; 

 răspunde de activitatea care se desfășoară în receptură-laborator, în ce privește aprovizionarea, 

recepția, depozitarea, prepararea, normele de etichetare a substanțelor, a preparatelor magistrale și a 

elaboratelor din farmacie cu respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică; 

 organizează și efectuează eliberarea medicamentelor pe bază de condică de prescripție medicală și 

recepte, în regim normal și în regim de urgență, stabilind reguli și norme; 

 răspunde de blocarea și retragerea medicamentelor neconforme de la eliberare. Neconformitățile 

sunt stabilite de producători, Agenția Națională a Medicamentului, distribuitor, dar și de farmacie; 

 stabilește și execută norme de autoinspecție privind întreaga activitate din farmacie; 

 stabilește reguli privind relația cu profesioniștii din sănătate, în special cu medicul, în ce privește 

schema terapeutică în cazul asocierii de medicamente și al prescrierii rețetelor magistrale; 

 înregistrează și rezolvă reclamațiile primite privind activitatea din farmacie; 

 asigură și urmărește stagiile practice ale studenților; 

 participă la activitatea de farmacovigilență conform prevederilor legale; 

 participă la campaniile locale și naționale privind sănătatea publică; 

 ia măsuri pentru informarea periodică a medicilor asupra sortimentelor de medicamente existente 

în farmacie; 

 organizează evidenţa bunurilor materiale în conformitate cu instrucţiunile în vigoare; 
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 ia măsuri pentru pregătirea şi executarea inventarierii materialelor, conform legilor în vigoare şi 

răspunde de executarea controalelor şi verificărilor interioare; 

 organizează, participă şi antrenează întregul personal farmaceutic la activitatea de cercetare 

ştiinţifică şi de valorificare, prin publicare de articole (referate de specialitate); 

 analizează, ori de câte ori consideră necesar, managementul resurselor umane şi financiare pe care 

le are la dispoziţie, propunând măsurile corespunzătoare îmbunătăţirii acestuia; 

 este obligat să acorde asistență medicală de specialitate fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

vârstă, apartenență etnică, origine națională, religie, opțiune politică sau antipatie personală, tuturor 

pacienților; 

 pune periodic la dispoziția compartimentului de informatică, datele necesare afișării pe pagina de 

internet a spitalului, privind consumul de antibiotice per număr de pacienți internați; 

 în raport cu activitățile necesare realizării obiectivelor din Planul strategic de dezvoltare, prezintă 

semestrial rapoarte privind stadiul îndeplinirii acestora, motivele pentru care acestea nu au fost 

îndeplinite și propuneri concrete pentru remedierea deficiențelor; 

 în baza rapoartelor semestriale elaborate, prezintă spre analiză în cadrul ședințelor Comitetului 

director, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și activităților înscrise în Planul strategic, 

motivele pentru care acestea nu au fost îndeplinite și propuneri concrete pentru remedierea 

deficiențelor. Rezultatele analizei periodice a nivelului de realizare a obiectivelor strategice 

efectuate le comunică personalului din subordine; 

 monitorizează consumurile specifice aferente sectorului propriu de activitate și întocmește anual o 

analiză în acest sens, pe care o transmite Comitetului director; 

 execută activitatea de verificare a procedurilor operaționale utilizate, din domeniul informațional, 

care permit eficientizarea activității în spital, conform planificării prealabile; 

 întocmește planificarea anuală privind activitatea de verificare a procedurilor operaționale 

utilizate, din domeniul informațional, care permit eficientizarea activității în spital, pe care o supune 

aprobării managerului; 

 pune semestrial la dispoziția Consiliului medical informațiile necesare efectuării analizei 

consumului de antibiotice (exprimat în DDD) per medic, în scopul luării de către acesta a măsurilor 

necesare reducerii consumului de antibiotic; 

 în calitate de membru al comisiei de coordonare a implementării managementului calității 

serviciilor și siguranței pacienților, îndeplinește responsabilitățile care-i revin din regulamentul de 

organizare și funcționare al respectivei comisii, anexă la R.O.F.-ul spitalului. În acest sens, are 

dreptul și obligația de a participa, la cursuri, forumuri, conferințe sau alte forme de pregătire 
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profesională organizate sub egida A.N.M.C.S., care au ca subiect managementul calităţii serviciilor 

de sănătate, în condițiile existenței fondurilor financiare dedicate acestui scop;. 

 întocmește în colaborare cu șeful biroului achiziții și șeful laboratorului analize medicale și aplică 

întocmai, o procedură operațională  privitoare la aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare 

și reactivi în situaţii de urgenţă; 

 întocmește și aplică în colaborare cu directorul economic, o procedură operațională privind 

gestionarea și rulajul resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități, amenajat la nivelul 

spitalului; 

 în calitate de președinte al Comisiilor din unitate, are obligația de a propune modificarea și 

completarea atribuțiilor din Fişa Postului a membrilor respectivelor comisii, ori de câte ori 

prevederile legale o impun; 

 în calitate de șef secție farmacie are obligația de a propune modificarea și completarea atribuțiilor 

din fișa postului a personalului din subordine, ori de câte ori prevederile legale o impun, astfel încât 

responsabilitățile asociate postului să fie în deplină concordanță cu nivelul de competență 

profesională cerut de către acesta; 

 actualizează în permanență fișa postului a personalului din subordine, raportat la cerințele 

specifice legislației în domeniu; 

 în vederea respectării circuitului informațional al produselor farmaceutice, completează în volum 

complet registrul de evidență stupefiante din cadrul farmaciei și asigură păstrarea acestuia în 

deplină siguranță; 

 monitorizează și comunică semestrial, șefilor de secție, Consiliului medical și SMC/auditului 

clinic, o analiză, pentru fiecare medic prescriptor, a respingerilor solicitărilor de eliberare a 

medicației, din cauza nerespectării reglementărilor de prescriere a medicației cu risc. Respingerea 

acestor solicitări se realizează în baza unei P.O./reglementări interne, aplicabile la nivelul farmaciei 

spitalului; 

 informează în permanență laboratorul de analize medicale și secțiile asupra oricărei modificări a 

disponibilității antibioticelor din lista stabilită de către Consiliul medical, necesare susținerii 

continuității actului medical; 

 transmite lunar secțiilor rapoarte privind consumul de medicamente pentru fiecare medic, în parte; 

 informează lunar prescriptorii și conducerea spitalului cu privire la antibioticele disponibile, 

consumul de antibiotice și returul acestora, pentru fiecare secție, consumul de antibiotice per medic; 

 este obligat să respecte toate atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în procedurile și protocoale 

din spital în care este implicat și pe care le-a semnat pentru luare la cunoștință; 
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 controlează starea de curățenie, urmărește efectuarea dezinfecției și dezinsecției periodice a 

spațiului folosit în farmacie; 

 participă la realizarea programelor de educație de sănătate; 

 răspunde de validarea prescripțiile medicale; 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu. 

 acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 respectă procedurile/protocoalele. 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

  să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Preia din sarcinile farmacistului clinician: 

  să poată lua decizii în procesul de alegere a medicamentului eficace, sigur și corespunzător din 

punct de vedere al raportului beneficiu – cost, în scopul individualizării farmarmacoterapiei 

pacientului; 

  să furnizeze informații pacienților și profesioniștilor în domeniul medical, în privința utilizării 

științifice a medicamentelor; 

 să urmărească terapia medicamentoasă a pacientului; 

 să fie membru activ în echipa de cercetare clinică a medicamentului, având cunoștințe solide 

privind realizarea protocolului de cercetare și validarea rezultatelor cercetării. 

 

Art.44. ASISTENTUL DE FARMACIE are următoarele atribuţii:  

 participă la aprovizionarea, conservarea şi eliberarea medicamentelor şi a celorlalte produse 

farmaceutice; 

 participă la recepţia medicamentelor şi a celorlalte produse;  

 eliberează medicamentele conform condicilor de prescripţie şi condicilor de aparat cu excepţia 

formulelor magistrale şi a celor ce conţin toxice şi stupefiante; 

 efectuează lucrări scriptice de gestiune;  

 participă la activitatea de farmacovigilenţă; 
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 cunoaşte legislaţia farmaceutică şi pe cea sanitară în vigoare; 

 alte atribuţii specifice;  

 participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art.45. ÎNGRIJITOAREA din farmacie are următoarele atribuții:  

 face curăţenie în încăperile farmaciei;  

 spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din dotarea farmaciei; 

 sesizează şeful farmaciei în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor;  

 primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

 evacuează rezidurile şi le depozitează în locurile special amenajat; 

 alte atribuţii specifice;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte;  

 respectă procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementuluicalităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 
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STERILIZAREA 

Organizare  

Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente care asigură procesarea, 

(sterilizare), instrumentarului din spital. Compartimentele au fost astfel gândite încât să asigure 

fluxul murdar - curat- steril", prin circuite funcţionale separate. 

Spațiile stației de Sterilizare sunt:  

- spațiu de primire material nesterile;  

- sala aparatelor pentru sterilizat;  

- spațiu de depozitare pentru materiale sterile;  

- spatiu de predare materiale sterile. 

 În zona de primire, nesterilă, se execută următoarele operaţiuni:  

- preluarea materialelor curăţate/dezinfectate;  

- împachetarea materialelor pentru sterilizare.  

În sala aparatelor se execută:  

- sterilizarea propriu-zisă. 

În spaţiul de depozitare se execută:  

- depozitarea materialelor sterile în funcţie de valabilitatea sterilităţii.  

În zona predare, sterilă se execută următoarele operaţiuni:  

- predarea către compartimente.  

 

Art.46. ASISTENTUL MEDICAL din cadrul Sterilizării are următoarele atribuții:  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

 respectă regulamentul de ordine interioară al unităţii şi secţiei;  



72 
 

 pregăteşte materialele, instrumentarul, barbotoarele şi dispoziţivele în vederea sterilizării 

acestora; 

 respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare; 

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistentei medicale; 

 respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

 respectă şi apără drepturile pacientului;  

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual, sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

 participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali; 

 supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;  

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef de secţie, privind normele de 

igienă şi protecţia muncii;  

 răspunde direct de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului şi de starea 

de funcţionare a aparatelor de sterilizare; 

 stabileşte, împreună cu specialiştii în igienă spitalicească, medici epidemiologi, asistenţi de 

igienă, măsurile pentru realizarea exigenţelor de igienă recomandate pentru spaţiile din staţia de 

sterilizare; 

 realizează protocolul de igienă al staţiei de sterilizare şi protocolul de utilizare a produselor de 

întreţinere folosite; 

 va fi instruită şi acreditată (autorizată) să lucreze cu vase sub presiune; 

 controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick; 
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 la extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune, va verifica: 

parametrii fizici:  

 integritatea pachetelor;  

 indicatotii fizico-chimici de eficienţă;  

 controlul umidităţii textilelor; 

 filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic; 

 etichetează cutiile, casoletele, coşurile, etc notându-le data, ora, sterilizate cu abur sub presiune 

la care s-a efectuat sterilizarea;  

 notează în caietul de sterilizare: data, numărul autoclavei, conţinutul pachetelor din şarjă şi 

numărul lor, numărul şarjei, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de 

începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura 

persoanei responsabile cu sterilizarea materialului steril. 

Atribuțiile asistentei de la stația de sterilizare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 

1101/2016:  

 verifică modul de pregatire și împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale 

trimise pentru sterilizare și respinge trusele necorespunzatoare; 

 efectuează sterilizarea, respectand normele tehnice de sterilizare și instrucțiunile de 

sterilizareale fiecărui aparat;  

 anunță imediat personalul tehnic de întreținere și pe directorul de îngrijiri cu privire la apariția 

oricărei defecțiuni care survine la aparatele de sterilizare; 

 răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea și de respectarea circuitelor; 

 etichetează corespunzator trusele și pachetele cu materiale sterilizate și ține evidența 

activităților de sterilizare pe aparate și șarje, conform prevederilor legale în vigoare;  

 efectuează teste de control al sterilizării și ține evidența rezultatelor;  

 respectă precauțiile standard; 

 respectă procedurile și protocoalele; 
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 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte. 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

AMBULATORIU INTEGRAT 

Organizare Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor este organizat conform 

OMS nr. 39/2008 şi asigură asistenţă orresp ambulatorie, având în structură orresp medicale de 

specialitate care au orrespondent în specialităţile secţiilor cu paturi. 

Atribuţiile Ambulatoriului integrat: 

 stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie, de la un alt medic specialist din ambulator aflati în relaţie contractuală cu Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate sau de la oricare medic cu drept de liberă practică şi care nu 

necesită internarea în regim de spitalizare continuă sau spitalizare de zi;  

 monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 

controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; 

 raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate; 

 respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în 

vigoare;  

 să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 

prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; 

 să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate; 
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 oferă relaţii pacienţilor asiguraţi despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de 

asigurat, despre serviciile oferite şi să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării 

sănătăţii; 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 

 eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacităţii temporare de muncă conform 

reglementărilor legale în vigoare;  

 orice alte atribuții prevazute de normele legale în vigoare. 

 

Atribuţiile personalului în cadrul Ambulatoriului integrat 

 

Art.47. MEDICUL DE SPECIALITATE 

Principalele atribuţii ale medicului din cabinetul de ambulator:  

 consultă pacientul, stabileşte diagnosticul, conduita terapeutică (trimitere la investigaţii 

paraclinice, trimitere spre internare) şi tratamentul; 

 consemnează diagnosticul, tratamentul, recomandările în registrul de consultaţii; 

 eliberează reţete parafate şi semnate, conform reglementărilor legale în vigoare; 

 eliberează scrisoarea medicală medicului de familie care a trimis pacientul; 

 eliberează bilete de trimitere, concedii medicale în caz de incapacitate temporară de muncă 

precum şi alte acte medicale, parafate, semnate, conform reglementărilor legale în vigoare; 

 comportament şi ţinută conform normelor codului de etică şi deontologie profesională; 

 respectă confidenţialitatea actelor medicale privind datele de identificare şi serviciile furnizate 

pacienţilor; 

 alte atribuțiuni specifice;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 
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 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.48. ASISTENTUL MEDICAL  

Principalele atribuţii ale asistentului medical din cabinetul de ambulator:  

 solicită actele de identificare ale pacienţilor, biletul de trimitere, dovada de asigurat;  

 notează datele de identificare în registrul de consultaţii, fișa de consultații și în sistemul 

informatic;  

 efectuează tratamente la indicaţia medicului;  

 poate completa formulare medicale, dar numai la indicaţia şi sub supravegherea medicului care 

va semna şi parafa;  

 respectarea confidenţialităţi actelor medicale;  

 comportament şi ţinută în conformitate cu codul de etică şi deontologie medicală; 

 alte atribuțiuni specific;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 Acordă asistență medicală în mod nediscriminatoriu conform legislației în vigoare; 
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 Se îngrijește de obținerea consimțământului/a acordului informat din partea 

pacientului/aparținătorului, după caz, pentru internare și pentru continuarea serviciilor și 

procedurilor medicale; în acest context, oferă informații suplimentare la cererea 

pacientului/aparținătorului, cu scopul de a clarifica conținutul formularului de acord informat pe 

care pacientul îl va semna;  

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

COMPARTIMENT STATISTICĂ MEDICALĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

Art.49. STATISTICIAN MEDICAL are următoarele atribuții:  

Principalele atribuţii ale Statisticianului medical sunt următoarele: 

 răspunde de corectidutinea informaţiilor privind pacienţii internaţi şi externaţi;  

 respectă caracterul confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care operează, comunicându-

le doar organelor competente (M.S., D.S.P, CAS, direcţia unităţii sanitare, serviciul financiar 

contabil); 

 ţine şi întocmeşte la zi evidenţa statistică şi rapoartele statistice lunare şi 

trimestriale/semestriale/anuale; 

 îndeplineşte sarcini privind exploatarea documentaţiei statistice, păstrarea corectă a evidenţelor 

primare;  

 urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ între secţiile din unitatea 

medicala şi informează medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, directorul medical şi 

managerul spitalului în caz de abateri; 
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 ţine evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de M.S., D.S.P, CAS şi întocmeşte 

rapoartele statistice ale Spitalului Orășenesc Tîrgu Bujor verificând exactitatea datelor statistice 

cuprinse în rapoartele secţiilor;  

 pune la dispoziţia serviciului financiar-contabilitate datele statistice şi documentaţia necesară 

pentru activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice;  

 realizează în timp util întocmirea rapoartelor statistice;  

 utilizează eficient aparatura şi materialele din dotare;  

 participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente 

privind înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice;  

 respectă secretul profesional şi codul de etică al sistemului medical; 

 respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;  

 răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;  

 execută întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu; 

 corectează FOCG invalidate;  

 păstreaza secretul de serviciu;  

 execută orice sarcină trasată de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele. 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  
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Art.50. ANALISTUL are următoarele atribuții: 

 asigură raportarea cazurilor prin sistem DRG și SIUI; 

 asigură generarea raportărilor în format electronic și transmiterea lor online; 

 preia și semnalează erorile de raportare și sprijină secțiile în corectarea acestora; 

 sprijină personalul spitalului, sub aspect informatic, în realizarea situațiilor statistice; 

 se preocupă alături de personalul spitalului de îmbunătățirea aplicațiilor informatice, realizarea 

de noi rapoarte utile împreună cu firma de soft; 

 întocmește situații către conducerea spitalului și medicii-șefi de secție despre indicatorii 

obținuti, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual; 

 colaborează cu medicii-șefi și asistenții coordonatori în vederea respectării termenelor de 

raportare lunare privind decontarea serviciilor medicale; 

 realizează întreținerea și exploatarea optimă a echipamentelor IT și a aplicațiilor informatice 

din spital; 

 realizează administrarea rețelei de calculatoare; 

 asigură administrarea bazelor de date și aplică proceduri de salvare/restaurare date; 

 asigură funcționarea securizată, în parametrii optimi a stațiilor de lucru de unde se generează 

rețetele electronice cu semnătură digitală; 

 intervine la orice sesizare apărută la accesul utilizatorilor în aplicațiile informatice instalate în 

spital, asigură suport pentru orice deranjament de natură să limiteze activitatea medicală la stațiile 

de lucru; 

 asigură întreținerea și actualizarea permanentă a paginii web a spitalului; 

 urmărește respectarea normelor stabilite privind accesul și utilizarea responsabilă a sistemului 

informațional, făcând propuneri de perfecționare a acestora; 

 asigură gestionarea și utilizarea eficientă a echipamentelor IT și ia măsuri pentru prevenirea/ 

înlăturarea eventualelor pagube (intervenții la solicitarea compartimentelor, monitorizarea 

funcționării echipamentelor de reţea şi intervenţii la constatarea unor defecţiuni; intervenţii 

software, reinstalare sistem de operare, aplicaţii, devirusare); 
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 răspunde de îndeplinirea promptă și corectă a sarcinilor de muncă; 

 respectă toate regulamentele unității sanitare; 

 nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor și păstrează confidenţialitatea datelor 

cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului; 

 respectă drepturile pacienților conform prevederilor M.S.; 

 îndeplinește orice altă sarcină este necesară pentru buna desfășurare a activității de statistică 

medicală și informatică; 

 respectă procedurile și protocoalele. 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

Art.51. REGISTRATORUL MEDICAL are următoarele atribuții:  

Principalele atribuţii ale Registratorului medical/Asistentului medical sunt următoarele: 

 operează în sistemul informatic implementat în unitate; 

 introduce setul minim de date al pacientilor din FOCG, FOSZ si FCPU în programul informatic;  

 urmărește corecta întocmire și păstrare a evidențelor primare la nivelul compartimentului; 

 ține și întocmește evidența statistică și rapoartele statistice;  

 predă la arhiva spitalului documentația statistică și FOCG; 

 participă la întocmirea centralizatoarelor lunare și trimestriale pe care le transmite la CAS Galați, 

DSP Galați, M.S; 

 participă la studiile dispuse de M.S.; 

 utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele din dotare și anunță imediat șefului ierarhic 

superior defecțiunile apărute; 
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 anuntă șeful ierarhic superior asupra îmbolnăvirilor apărute sau a oricaror evenimente survenite;  

 se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de 

educație continuă, conform cerințelor postului;  

 respectă Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcționare;  

 respectă secretul profesional;  

 respectă confidențialitatea și anonimatul pacienților, precum și celelalte drepturi ale acestora 

prevăzute de lege; 

 execută orice alta sarcină de serviciu trasată de șeful ierarhic în vederea unei bune desfășurări a 

activității; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele. 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă: 

 să participe active la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

SERVICII TEHNICO-ADMINISTRATIVE 

Art.52. BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE are în principal urmatoarele atribuții: 

 Așează lunar și verifică dacă actele de bancă sunt semnate de persoanele împuternicite în acest 

scop și urmărește ca toate plătile să fie însoțite de referate, facturi, NIR-uri, comenzi și ordonanțare 

de plată; 

 După închiderea lunii extrasele de cont însoțite de ordinele de plată, facturi, ordonanțări și 

anexele la facturi (comandă, referat, etc) le aranjează cronologic în vederea îndosarierii; 

 Facturează tuturor clienților și lunar la CJAS serviciile realizate conform cazurilor raprtate de 

statistician;  

 Păstrează la cotorul facturierului exemplarul verde și ține evidența separat pe fiecare client;  
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 Întocmește ordinele de plată, în baza ordonanțărilor aprobate de ordonatorul principal de credite 

și care în au atașate în spate toate documentele justificative (factura, NIR, comanda, referat) în 

vederea efectuarii plăților; 

 Lunar întocmește execuția pe cheltuiala efectivă pe care o prezintă directorului financiar contabil  

până pe data de 14 a lunii în curs pentru luna anterioară; 

 Colaborează la întocmirea situațiilor ce se raportează periodic către: Casa de Asigurări, Direcția 

de Sănătate Publică, Primarie și bancă precum și la întocmirea procedurilor de acreditare; 

 Lunar, întocmește nota de salarii și centralizatorul pentru bancă însoțit de ordinele de plată și 

nota de închidere a veniturilor și cheltuielilor; 

 Completează în fiecare an pe calculator listele de inventar , verifică centralizatorul acestora dacă 

corespunde cu suma din balanța la data inventarierii și prezinta listele spre avizare CFPP 

directorului financiar contabil;  

 Întocmește și trimite la banca: declarație banca utilități, periodic grafic plăți bancă; 

 Ține evidența mijloacelor fixe; 

 Verificarea la finele lunii ca datele din programul de gestiune să fie corelate cu cele din 

evidențele contabile, astfel încat sa nu existe diferențe între analic și sintetic; 

 La bilanț înregistrează nota cu garanțiile reținute gestionarilor. Pentru fiecare înregistrare în 

contabilitate efectuată, trebuie sa existe atașat documentul justiticativ; 

 Vă urmari contractele generatoare de venituri, contracte de donații, sponsorizări. Acestea vor fi 

evidențiate separat . Evidența clienților va fi ținută analitic, pe fiecare persoana fizică sau juridică. 

 Raportează lunar pentru luna precedenta execuția la CJAS și împreună cu directorul financiar 

contabil întocmește raportarea lunara la M.S.; 

 Ține locul casierei în perioada când aceasta este în concediu de odihnă; 

 Asigură opisarea și păstrarea documentelor cu care lucrează respectând prevederile Legii 

16/1996. În momentul îndosarierii verifică dacă la ordinele de plată sunt atașate  toate facturile ce 

fac obiectul plății, ordonanțarea de plată semnată de persoanele în drept și referatele de necesitate în 

cazul achiziției de bunuri;  

 Conform anexei la «codul de control intern» ține evidența analitică, în conturi în afara bilanțului, 

a angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu prevederile și normele legale; 

 Completează registrul de casa și înscrie în registre operațiunile efectuate (dispoziții de 

încasare/plată, deconturi). Înregistrarea tuturor operațiunilor efectuate prin casieria Spitalului, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 



83 
 

 Răspunde de efectuarea corectă și la timp a lucrărilor financiar contabile; 

 Verifică dacă actele de casa sunt semnate de persoanele împuternicite în acest scop și  urmărește 

ca toate plătile să fie însoțite de dispoziții de plata, referate, facturi și ordonanțare de plată; 

 Înregistrează operațiunilor ce privesc: deconturile de cheltuieli și urmărește înregistrarea listelor 

de alimente din gestiunea Alimente și a bonurilor de consum din gestiunea Materiale, efectuează 

înregistrarea facturilor în gestiune; 

 Înregistrează furnizorii în ordinea facturilor primite și ține evidența rezultatelor testelor de 

screening privind depistarea precoce a cancerului de col uterin , centralizand lunar facturile emise 

de medicii intrați în contract cu spitalul;  

 Urmărește și informează laboratoarele care au cazuri cu histero (nevalidate) să factureze în roșu 

sumele, astfel încât în momentul în care le sunt plătite serviciile prestate aceste cazuri să nu fie 

decontate și atunci cand e cazul ,veți urmări recuperarea acestora de la toți cei implicați în 

activitatea de screening. 

 Întocmește Ordonanțările de plată și le semnează la persoanele împuternicite în vederea 

efectuarii plății;  

 Transferă datele din gestiuni: Farmacie, magazie, alimente în contabilitate;   

 Lunar, listează notele contabile împreună cu registrul jurnal în luna și balanța de verificare pe 

care le prezintă spre aprobare contabilului șef, lunar pentru luna anterioară. La trimestru termenul 

se decalează la data de 10 a lunii pentru balanța lunară la care se adaugă cea cumulată. La notele 

emise și prezentate spre aprobare are obligația să anexeze documentele justificative (bonuri de 

consum, NIR-uri, etc.); 

 Completează registrul jurnal emis de MFP, semnează de întocmit și –l înainteză spre semnare 

pentru verificare directorului financiar contabil; 

 Listează și îndosariază rapoartele privind intrările , ieșirile, stocurile pe fiecare gestiune în parte; 

 Înregistrează încasările și plățile prin bancă, urmărește situația furnizorilor și informează 

directorul fin.anciar contabil asupra soldurilor fiecărui furnizor. Pentru fiecare înregistrare în 

contabilitate efectuată, trebuie să existe atașat documentul justiticativ; 

 Completează registrul inventar după efectuarea inventarierii;  

  Confirmă furnizorilor extrasele de cont și face periodic punctaj cu aceștia. Verifică la finele 

lunii ca datele din programul de gestiune să fie corelate cu cele din evidențele contabile, astfel încât 

să nu existe diferențe între analitic și sintetic; 
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 ține evidența analitică, în conturi în afara bilanțului, a angajamentelor bugetare și legale, în 

conformitate cu prevederile și normele legale; 

 Întocmește cerererea de finanțare, borderoul și decontul pentru programele de sănătate derulate, 

raportează lunar stocurile și indicatorii, răspunde de derularea acestora conform instruirii anexa la 

fișa postului; 

 Semnalează prompt conducatorului ierarhic orice problemă din cadrul serviciului, venind cu 

propuneri concrete de îmbunătățire; 

 Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiar contabile a spitalului și de 

încadrarea strictă în actele normative ce reglementează aceasta activitate; 

 Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar contabil, inclusiv cele 

referitoare la controlul financiar preventiv; 

 Urmărește păstrarea integrității patrimoniului printr-o bună colaborare cu factorii responsabili; 

 Execută orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea unității. 

 

Art.53. ECONOMISTUL în cadrul Compartimentului Financiar–contabilitate are următoarele 

atribuții: 

 Asigură evidenţa contabilă a operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, a relaţiilor 

cu terţii, a trezoreriei şi evidenţa veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului patrimonial, în sistemul 

informatic al unităţii: 

 Înregistreaza cronologic documentele financiar-contabile conform Legii contabilităţii; 

 Contabilizează facturile emise pentru clienţi; 

 Înregistrează încasările şi plătile în lei conform extrasului de cont; 

 Operează încasările şi plățile în numerar conform registrului de casă; 

 Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor; 

 Înregistrează facturi de prestaţii furnizori interni; 

 Verifică intrările şi ieşirile de materiale în baza documentelor primite de la magazie (facturi, 

NIR-uri, bonuri de consum); 

 Ține evidenţa planului de amortizare a mijloacelor fixe; 

 Asigură salarizarea personalului; 

 Întocmeşte, verifică exactitatea şi depune electronic declaraţia D112; 

 Întocmeşte diverse situaţii şi rapoarte financiar-contabile şi asigură corelarea acestora; 
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 Întocmeşte contul de execuţie bugetară (lunar şi anual): plăţi efectuate şi cheltuieli efective pe 

articole bugetare şi pe surse de venituri; 

 Întocmeşte lunar balanţa de verificare; 

 Verifică soldurile din bancă şi casă conform extraselor de cont şi registrului de casă; 

 Verifica soldurile furnizorilor şi clienţilor; 

 Asigură încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe conturi contabile, precum şi pe 

venituri şi cheltuieli; 

 Organizează şi participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, răspunde şi 

urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 

 Urmăreşte facturile emise clienţilor şi ţine evidenţa emiterii şi încasării lor, contabilizează şi 

verifică lunar facturile fiscale emise; 

 Verifică încasările, provenienţa şi distribuirea acestora; 

 Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor; 

 Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile; 

 Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică. 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art.54. FUNCȚIONARUL are următoarele atribuții: 

 Primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței în interiorul unității; 

 Ridicarea și expedierea corespondenței la destinatari; 

 Îregistrarea hotărârilor și deciziilor luate de conducere, aplicarea ștampilei și repartizarea 

acestora la compartimentele firmei; 

 Păstrarea ștampilelor; 

 Primirea persoanelor care doresc să ia legătura cu conducerea, asigurarea de protocol; 

 Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul și exteriorul unității; 

 Primirea și transmiterea notelor telefonice; 
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 Tehnoredactare de documente; 

 Completează registrul de casă și înscrie în registre operațiunile efectuate (dispoziții de 

încasare/plată, deconturi) prin sistemul informatic al spitalului; 

 Asigură efectuarea oricăror încasări și plăți în numerar aprobate de persoanele în drept și 

întocmirea completă și corectă a documentelor cerute de lege; 

 Efectuează operațiunile de bancă (plăți furnizori, ordine de plată bugetare, ridicare extrase, 

depuneri și ridicări de numerar etc.), întocmește și verifică seturile de documente pentru plățile 

electronice și ține legătura cu băncile în ceea ce privește atribuțiile ce-i revin; 

 Întocmește zilnic situația disponibilului în numerar al unității și răspunde de existența 

cronologică la zi și completă a extraselor de cont; 

 Întocmește zilnic situația soldului bancar și a disponibilului din trezorerie; 

 Preia deconturile și documentele justificative pentru avansurile spre decontare, verifică 

întocmirea acestora conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Preia și verifică seturile de documente din compartimente, verifică deconturile pentru  

deconturile interne; 

 Urmărește și raportează justificarea avansurilor spre decontare în termen legal; 

 Ține evidența informatică a clienților și furnizorilor: 

 Introduce facturile emise de furnizorii de servicii în sistemul ERP; 

 Introduce plățile efectuate cătretoți furnizorii de bunuri și servicii în sistemul ERP; 

 Ține evidența clienților și furnizorilor pe scadențe și articole bugetare (fișe de cont). 

 Îndosariază cronologic documentele cu care lucrează sau care îi suntn puse dispoziție de către 

alte posturi și supervizează arhivarea lor; 

 Ține legătura cu băncile, clienții și furnizorii interni, în ceea ce privește atribuțiile ce-i revin; 

 Întocmește ordonanțări de plată, ordine de plată, foi de vărsământ, dispoziții de plată/încasare, 

chitanțe; 

 Centralizează operațiunile și documentele care fac obiectul muncii sale și întocmește notele 

contabile prin sistemul informatic al spitalului; 

 Ține evidența formularelor tipizate necesare în activitatea financiar-contabilă și medicală, 

precum și a necesarului acestuia; 

 Asigură plata salariilor pe carduri prin introducerea datelor în sistemul informatic al băncilor și 

trmiterea datelor la sediul băncii; 

 Îndosariază documentele cu care lucrează și supervizează arhivarea lor; 
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 Colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței financiar-contabile și a corespondenței; 

 Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică; 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art. 55. ECONOMISTUL Achiziții Publice are următoarele atribuții: 

 Se preocupă permanent de cunoașterea legislației specifice în domeniul achizițiilor publice și 

răspunde de aplicarea aceasteia în sarcinile ce îi sunt distribuite; 

 Până la data de 1 octombrie a fiecărui an solicită coordonatorilor compartimentelor necesarul 

pentru anul următor de produse, servicii și lucrări în vederea întocmirii planului anual de achiziții 

publice; 

 Elaborează și actualizează Strategia de contractare și Programul anual al achizițiilor publice, pe 

baza necesităților transmise de compartimentele unității; 

 Răspunde de desfășurarea procedurilor de achiziții publice și achiziții directe repartizate de 

conducerea unității, în sensul că: 

 solicită în numele spitalului oferte de preț cu scopul efectuării studiilor de piață; 

 întocmește notele justificative privind determinarea valorii estimate a achiziției, privind 

alegerea criteriilor de calificare sau alegerea procedurilor de achiziție pentru referatele ce îi sunt 

repartizate; 

 întocmește comenzi pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducerea spitalului; 

 întocmește Declarațiile privind studiile de piață realizate în cazul cumpărărilor directe; 

 solicită specificații tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi introdus într-o procedură de 

atribuire; 

 întocmește documentația de atribuire și a documentelor suport aferente procedurilor de 

achiziţie publică, inclusiv stabilirea specificaţiilor tehnice, a clauzelor contractuale, a cerinţelor 

minime de calificare, criterii de selectare, criterii de atribuire, garanţii de participare şi de bună 

execuţie – prin consultarea compartimentelor de specialitate; 
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 asigură organizarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziție în platforma SEAP 

(încarcă documentele în SEAP, publică invitații/anunțuri de participare, întocmește corespondența 

cu ofertanții, solicitări de clarificări și răspunsuri la clarificări, justificări oferte financiare etc., 

participă în calitate de președinte sau membru la deschiderea și evaluarea ofertelor, întocmește și 

încarcă în SEAP procesele verbale intermediare și raportul procedurii, comunicări privind 

rezultatul procedurii, deliberarea ofertelor câștigătoare, încărcarea contractelor în SEAP, etc.); 

 verifică formalităţile de publicitate (publicarea anunţurilor pe SEAP şi verificarea termenelor 

legale din cadrul procedurii de achiziţie publică); 

 derulează achiziții directe prin catalogul electronic din SEAP, solicită oferte de preț 

furnizorilor; 

 urmăreşte păstrarea în arhiva curentă a tuturor documentelor ce stau la baza dosarelor de 

achiziţii şi răspunde de predarea lor în arhiva generală. 

 Răspunde de transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce 

implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice în sistemul securizat 

www.monitorizarecheltuieli.ms.ro; 

 Răspunde de corectitudinea și legalitatea actelor întocmite. 

 Respectă procedurile/protocoalele; 

 În domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

 

 Art.56. COMPARTIMENTUL JURIDIC are urmatoarele atribuții: 

 Examinează sub aspectul legalității și eficienței juridice a documentelor care stau la baza 

deciziilor conducatorului unității; 

 Avizează pentru legalitate proiectele de decizii ale conducătorului unității și orice alte acte care 

pot angaja răspunderea patrimonială a unității; 

 Asigură consultanța de specialitate și redactează opinii juridice la solicitarea compartimentelor 

din cadrul unității, necesare pentru interpretarea corectă a prevederilor legale; 
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 Păstrează confidențialitatea cu privire la datele și informațiile rezultate din lucrările care i-au fost 

repartizate spre soluționare; 

 Pe baza împuternicirii conducatorului unității apără și reprezintă interesele acestuia în fața 

autorităților administrației publice, a Parchetului, a instanțelor judecătorești și a altor organe de 

jurisdicție;  

 Elaborează și formulează acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, cereri de intervenție, exercită căile de 

atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor instituției; 

 Ține evidența la zi a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

 Comunică de îndată, conducatorului unității, soluția după pronunțarea hotărârilor;  

 Ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și a punerii în executare a acestora în vederea 

recuperării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale unității; 

 Asigură consultanța și asistența juridică, apară și reprezintă interesele și drepturile legitime ale 

unității în raport cu alte instituții, în limita mandatului dat de conducerea unității; 

 Păstrează secretul profesional referitor la cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

 Furnizează informațiile de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

 Întocmește rapoarte de activitate ori de câte ori este nevoie; 

 Coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractelor de achiziții 

publice; 

 Participă în comisiile de achiziție, în comisiile de soluționare a contestațiilor și la negocierea 

proiectelor de contracte, în cadrul procedurilor de achiziție publică conform competențelor stabilite 

de conducătorul unității; 

 Execută orice alte sarcini în caz de necesitate și în interesul instituției și a șefului direct; 

 Asigura legalitatea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, verifică modul de 

întocmire a acestora, face parte din comisia de evaluare în vederea atribuirii contractelor, cu 

respectarea prevederilor Legii achizițiilor. 

 

Art.57. CONSILIERUL JURIDIC are urmatoarele atribuții: 

 avizează, la cererea organelor de conducere ale unităţii, asupra legalităţii măsurilor ce urmează 

a fi luate, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;  

 avizează cu privire la interpretarea corectă a actelor normative care au aplicabilitate în unităţile 

sanitare;  
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 avizează contractele de munca şi deciziile emise de conducerea unităţii; 

 avizează, pe baza documentaţiei primite de la serviciul de resort, contractele şi proiectele 

oricăror acte, cu caracter judiciar, în legătură cu activitatea unităţii;  

 colaborează la întocmirea instrucţiunilor emise de conducerea unităţilor sau a altor acte cu 

caracter normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare; 

 reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor 

judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 

prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului; 

 analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil, situaţia pagubelor şi avizează, la 

cerere, în legătură cu măsurile de urmărire a debitorilor, în condiţiile actelor normative în vigoare; 

 vizează situaţiile debitelor din pagube ce se înainteaza organelor superioare;  

 urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor 

interesate atribuţiile ce le revin din acestea;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

 să cunoască şi să respecte documentele  Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 

Organizare  

Acest birou este organizat în structura unității în subordinea directă a managerului unității. 

Atribuții Biroul R.U.N.O.S. asigură cadrul legal pentru strategia de personal a managerului 

unităţii, în vederea realizării obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţională, 
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motivată şi eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevazute în bugetul de venituri şi 

cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii. Biroul R.U.N.O.S. 

are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de muncă şi salarizarea 

personalului, în concordanță cu structura organizatorică şi complexitatea atribuţiilor unităţii, pe 

domeniul de activitate pe care îl reprezintă, în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor 

unității sanitare şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor. Principiile esențialeale managementului 

resurselor umane sunt: 

 Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;  

 Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu 

misiunea şi strategia organizaţiei din unitatea sanitară;  

 Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor individuale în 

vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite;  

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. Obiectivele urmărite de managementul 

resurselor umane consta în:  

 Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;  

 Reducerea absenteismului; 

 Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 

 Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a organizaţiei. 

Biroul R.U.N.O.S. are în principal următoarele atribuții: 

 Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a 

numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;  

 Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

 Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi 

asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;  

 Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale;  
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 Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte 

drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

 Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor si asigură introducerea în baza de 

date – REVISAL a informaţiilor referitoare la personal potrivit reglementarilor legale în vigoare;  

 Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate 

pentru personalul din unitate;  

 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;  

 Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 

 Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în 

vigoare;  

 Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii 

proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli; 

 Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, lucrarile de promovare;  

 Stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;  

 Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de CAS , MS, DSP, Direcţia Judeţeană de 

Finanţe, Direcţia judeţeană de Statistică; 

 Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 

 Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora;  

 Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau 

drepturile salariale;  

 Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;  

 Execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind 

problemele specifice serviciului resurse umane. 

Atribuţiile personalului din cadrul compartimentului RUNOS: 
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 ţine evidenţa pe calculator a drepturilor salariale ale angajaţilor pentru calcularea veniturilor 

brute şi nete în baza evaluării performanţei profesionale individuale corelate cu cerinţele postului; 

 ţine evidenţa salariaţilor pe secţii şi compartimente asigurând exactitatea datelor privind 

încadrarea pe grade profesionale şi salarizare, precum şi a datelor de stare civilă; 

 introduce în programul de calcul salariile tarifare lunare, indemnizaţiile de conducere, spor 

pentru condiţii periculoase şi vătămătoare şi altele conform legislaţiei în vigoare;  

 introduce în programul informatic prezenţa salariaţilor conform foilor colective de prezenţă 

lunare şi în baza datelor prezentate de asistenții coordonatori, determină drepturile efective de 

plată: salariu tarifar, indemnizaţie de conducere, sporuri de vechime, sporuri pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizațiile pentru perioade de concediu de odihnă şi 

medical;  

 asigură reţinerile obligatorii din salarii;  

 întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile privind drepturile salariale şi plata contribuţiei pentru 

asigurări de sănătate, pensie, etc.;  

 scoate la imprimantă statele de plată;  

 execută grafice şi lucrări statistice; 

 tehnoredactează şi imprimă decizii, adeverinţe, adrese etc; 

 execută diverse modificări în programul de calcul şi în cel pentru imprimarea tuturor 

documentelor ce conţin drepturi salariale, etc. 

 

Art.58. ECONOMISTUL-resurse umane, normare, organizare, salarizare are următoarele 

atribuții: 

 îşi însuşeşte dispoziţiile legale cu privire la organizarea muncii, normarea şi salarizarea 

personalului;  

 întocmeşte şi ţine la zi statele de plată ale angajaţilor conform statului de funcţii, pentru toate 

secţiile şi compartimentele, conform structurii unităţii, repartizate de şeful biroului; 
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 primeşte foile colective de prezenţă, certificatele medicale şi cererile pentru concediul de 

odihnă, aprobate de conducerea secţiei şi după caz de conducerea unităţii, şi pe baza acestora 

întocmeşte statele de plată pe care le prezintă Serviciului Financiar - Contabil pentru efectuarea 

plăţilor; 

 calculează orele de gardă ale medicilor din unitate, precum şi a celor din afara unități, 

verificând asigurarea obligaţiei lunare de gardă; 

 controlează asigurarea respectării graficelor de lucru, atat pentru zilele lucrătoare cât şi pentru 

zilele de sarbatori legale, calculează drepturile băneşti pentru munca prestată în zilele de sâmbătă 

şi duminică, sărbători legale, ore de noapte, ore suplimentare, plata cu ora, etc; 

 asigură acordarea concediilor de odihnă şi a zilelor suplimentare conform vechimii şi 

planificărilor anuale; 

 ţine evidenţa fișelor fiscale anuale şi a documentelor în baza carora se întocmesc acestea;  

 ține evidența documentelor în baza cărora se stabilesc scutirile de impozit, plata concediului 

pentru creșterea şi îngrijirea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani;  

 nu primește declaraţii pe proprie raspundere, fără acte doveditoare, referitoare la persoanele 

aflate în întreținere, sau în vederea stabilirii dreptului de indemnizație plătită pentru creșterea 

copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, etc;  

 ţine evidenţa concediilor medicale pentru incapacitate de muncă şi a concediului medical 

pentru sarcină şi lehuzie, creşterea şi îngrijirea copilului; 

 ţine evidenţa plăţilor necuvenite şi asigură recuperarea lor;  

 calculează drepturile salariale brute, în baza normelor de evaluare a performanţelor 

profesionale, individuale: retribuţii tarifare, indemnizaţii de conducere, sporuri vechime, sporuri 

pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, ore suplimentare, gărzi, premii trimestriale şi anuale, 

indemnizaţii concedii odihnă, concedii medicale etc.;  

 asigură efectuarea reţinerilor din salariu pentru: impozit, contul de asigurări sociale şi de 

sănătate, şomaj, cotizaţia pentru colegiul medicilor, precum şi alte rețineri în conformitate cu 

prevderile legale;  
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 întocmeşte lunar centralizatorul pentru incapacitate de muncă, pe categorii de afecţiuni şi 

numărul de zile lucrătoare şi calendaristice;  

 determină reţinerile efectuate prin fondul de asigurări sociale şi face corelaţiile în vederea 

determinării fondului lunar de salarii utilizat pe tipuri de bugete;  

 colaborează cu şeful biroului la întocmirea situaţiilor statistice;  

 eliberează adeverinţe privind veniturile realizate, zile de concediu medical, concediu de odihnă 

solicitate de către salariaţi pentru diverse unităţi de stat sau juridice;  

 dă relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecarui salariat, fără a discuta cu persoane 

terțe, neaccreditate, atat din unitate cât şi din afara ei, despre situația drepturilor salariale sau de 

personal a angajaţilor; 

 îşi însuşeşte tehnica implementării pe calculator a evidenţei salariale, prezintă datele primare 

pentru determinarea retribuţie şi verifică statele de plată scoase pe calculator şi situaţia reală din 

fişele de calcul a retribuţiei pentru fiecare angajat pe secţii şi compartimente; 

 verifică datele din centralizatorul lunar de salarii, întocmeşte tabelele nominale de reţineri pe 

categorii de debite şi unităţi beneficiare şi colaborează cu Serviciul Financiar Contabilitate în 

vederea efectuarii corecte a situațiilor finale de plată; 

 își însușește dispozițiile legale privind lucrările specifice postului pe linie de salarizare şi 

evidență de personal;  

 eliberează adeverințe privind vechimea în muncă, grupa de muncă solicitată personal de 

salariaţi; 

 asigură întocmirea lucrărilor de evidența de personal privind întocmirea dosarelor personale ale 

angajaţilor; 

 calculează vechimi în muncă, sporuri de vechime şi tine evidențele specifice;  

 întocmeşte dosare de pensionare pentru limita de vârstă, invaliditate, pensii de urmaș şi ține 

legatura cu Oficiile de muncă şi protecţie socială;  

 asigură întocmirea evidenței cu domiciliul salariaţilor; 
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 asigură întocmirea lucrărilor de statistică privind angajaţii care sunt solicitate de diverse unități 

din sistem;  

 întocmeşte diverse situații în vederea promovarii tuturor categoriilor de salariaţi; 

 își însușește tehnica implementării pe calculator a evidenței salariale; 

 eliberează şi tine evidența legitimațiilor de serviciu;  

 ține evidența registrului general de evidență a salariaţilor; 

 cu delegație scrisă reprezintă unitatea în relațiile cu oficiile de pensii, oficiile forțelor de muncă 

şi protecţie socială, precum şi cu alte entităţi în limita competenţei; 

 prezintă spre verificare documentele întocmite, structurilor competente din interiorul, cât şi din 

afara unităţii, după caz; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  

 

Art.59. RESPONSABILUL PSI are următoarele atribuții:  

 întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenție şi 

răspuns în cazul producerii situațiilorde protecție civilă; 

 verifică menținerea în permanență a stării de operativitate a punctelor de comandă de protecție 

civilă şi dotarea acestora conform normativelor în vigoare;  

 asigură măsurile organizatorice necesare privind înştiințarea şi aducerea personalului cu 

atribuții in domeniul protecției civile la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau 

la ordin;  
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 conduce lunar pregătirea formațiilor de intervenție de protecție civilă;  

 verifică prin exerciții de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenție;  

 elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activitățile de protecție civilă anuale şi 

lunare, de pregătire a formațiilor, salariațilorşi populației; 

 conduce, lunar instructajele şi sedințele de pregătire organizate şi tine evidența participării la 

pregătire; 

 răspunde de asigurarea măsurilor de protecție a populației, bunurilor materiale, valorilor 

culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, 

dezastrelor şi conflictelor armate;  

 ţine evidența cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecție individuală 

necesare populațieişi salariaților din zona de competență; 

 răspunde de menținerea în stare de operativitate/întreținere a adăposturilor de protecție civilă, 

de evidența şi respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;  

 prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă, a pregătirii şi alte 

probleme specific; 

 propune măsuri de îmbunătățire a activității de protecție civilă, în domeniul situațiilor de 

urgență şi dezastrelor în zona competență;  

 acordă asistență tehnică de specialitate instituțiilor şi agenților economici clasificați din punct 

de vedere al protecției civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legii, 

regulamentelor, instrucțiunilorşi ordinelor în vigoare;  

 participă la convocări, bilanțuri, analize şi alte activități conduse de eşaloanele superioare;  

 prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare 

pentru înzestrarea formațiilor şi realizarea măsurilor de protecție civilă;  

 propune includerea în bugetele propii a fondurilor necesare organizării activității de apărare 

împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi 

echipamente de protecție specific; 

 elaborează documente specifice activității PSI;  
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 avizează documentele privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 prezintă conducerii, semestrial sau ori de căte ori situația impune, raportul de evaluare a 

capacității de apărare împotriva incendiilor şi răspunde de întocmirea planurilor de intervenție; 

 urmăreşte împreună cu şefii de secție/compartiment/serviciu starea de funcționare a hidranților 

din incinta secțiilor/compartimentelor; 

 întocmirea planului de evacuare în caz de incendiu; 

 face instructajul şefiilor/coordonatorilorde secție/compartiment/serviciu şiține fişele P.S.I.;  

 urmăreşte echiparea şi verificarea periodică a hidranţilor şi instinctoarelor în 

secții/compartimente/laboratoare;  

 păstrează documentele comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor; procese verbale 

de control tehnic de specialitate a activității de prevenire şi stingere a incendiilor întocmite de 

instituțiile de specialitate, hotărârile, ordinele, deciziile şi programele de măsuri;  

 referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor adoptate de conducerea obiectivului sau de 

autoritățile tutelare, tematice de instruire a personalului încadrat în muncă privind cunoaşterea 

normelor P.S.I., copii după organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe locuri de muncă şi 

după schemele de intervenție în caz de incendiu şi explozie, listă aprobată cu locurile de fumat, 

tabelul cu personalul autorizat să execute lucrări cu focul deschis, rapoartelor şi informațiilor 

privind activitatea P.S.I., corespondență etc.;  

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

 respectă procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă;  

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  
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Biroul Managementul Călităţii Serviciilor de Sănătate  

 
Biroul de management al calității serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului Orășenesc 

Tg. Bujor, funcționează în subordinea conducătorului unității în conformitate cu: 

 

 Legea nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei 

de evaluare şi acreditare a spitalelor; 

 Ordinul nr.1312/250/03/08/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al 

calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în 

procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului. 

 

I.Reglementarea activității B.M.C.S.S. la nivelul Spitalului Orasenesc Tg. Bujor, are ca 

principal obiectiv implementarea la nivelul unității sanitare cu paturi a sistemului de management 

al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

 

Reglementarea activității B.M.C.S.S. elimină următoarele riscuri:  

-Neindeplinirea tuturor atributiilor SMC, cu urmatoarele cauze:  

-Colaborarea defectuoasă cu secțiile/compartimentele. 

 -Delimitarea defectuoasă a atribuțiilor între BMC și SMC. 

 -Pregătirea personalului din cadrul SMC. 

 

II.Rolul structurii constă în: 

-planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea activităților 

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

pacientului. 

-controlul activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului este responsabilitatea conducătorului unității. 

 

III.Pentru realizarea obiectului său de activitate, Biroul de management al calității 

serviciilor de sănătate desfășoară următoarele activități principale: 
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a).elaborarea, împreună cu celelalte structure din unitatea sanitară, a planului de management 

al calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării 

acestuia; 

b).evaluarea periodic a stadiului de implementare a planului de management al calității 

serviciilor de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de 

monitorizare post acreditare, adoptate de către ANMCS; 

c).informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după 

caz, actualizarea acestuia; 

d).coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a 

documentelor calității; 

e).asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului; 

f).măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusive 

investigarea nivelului de satisfacție a pacienților; 

g).coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în 

vigoare, a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de 

management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

h).coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de 

monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS; 

i).monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de 

producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații 

necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu 

standardele ANMCS; 

j).coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea 

activităților de audit clinic; 

k).îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în 

activitatea de identificare și de management al riscurilor; 

l).asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate 

și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a 

serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare; 

m).elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând 
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propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 

n).monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor 

și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale. 

 

IV.Biroul de management al calității serviciilor de sănătate este condus de un responsabil 

cu managementul calității, denumit RMC. 

RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul unității sanitare și are următoarele 

atribuții principale: 

a).planifică, organizează, coordonează și monitorizează întreaga activitate privind 

implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacientului la nivelul unității sanitare; 

b).coordonează și controlează funcționarea structurii de management al calității 

serviciilor de sănătate; 

c).analizează și avizează procedurile interne ale structurii de management al calității 

serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

d).elaborează și supune aprobării conducătorului unității sanitare planul anual de formare și 

perfecționare profesională a personalului din subordine; 

e).coordonează și monitorizează elaborarea documentelor calității la 

nivelul unității sanitare; 

f).coordonează elaborarea și avizează planul de management al calității serviciilor de sănătate 

de la nivelul unității sanitare; 

g).coordonează și monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității 

serviciilor de sănătate desfășurate de către responsabilii desemnați la nivelul fiecăreia dintre 

structurile unității sanitare; 

h).monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de 

sănătate desfășurate de către comisiile, consiliile și comitetele constituite la nivelul unității 

sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora; 

i).elaborează și înaintează spre aprobare conducătorului unității sanitare rapoarte periodice 

privind activitatea structurii de management al calității serviciilor de sănătate; 

j).coordonează și monitorizează activitățile privind raportarea și monitorizarea evenimentelor 

adverse asociate asistenței medicale; 

k).colaborează cu șefii celorlalte structuri din cadrul unității sanitare în vederea implementării 
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sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

l).asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin 

ordin al președintelui ANMCS, precum și cu oficiul teritorial al ANMCS. 

 

R.M.C. participă ca membru sau are statut de invitat, la următoarele 

comisii/comitete/consilii: 

a).Comitetul director – RMC participă, fără drept de vot, la ședințele comitetului director pentru a 

prezenta aspectele relevante ale procesului de îmbunătățire a calității din întreaga unitate sanitară 

și a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului 

calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

b).Consiliul medical – statut de invitat permanent;  

d).Comisia de coordonare și implementare a managementului calității serviciilor medicale și 

siguranței pacienților – asigură secretariatul ședintelor;  

e).Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului 

de control intern managerial – asigură secretariatul ședintelor; 

f).Rapoartele de gardă – statut de invitat. 

 

IV. 2.Personalul de execuție din cadrul structurii de management al calității serviciilor de 

sănătate din unitățile sanitare publice se încadrează, în condițiile legii, după cum urmează: 

a) pe post de medic, în condițiile art. 249 alin. (22) teza I din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 

17 alin. (1) lit.a1) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

b) pe post de referent, referent de specialitate sau consilier. 

 

IV.2.2. Referentul/Referentul de specialitate încadrat în structura de management al calității 

serviciilor de sănătate are următoarele atribuții principale: 

a).monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului; 

b).monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și a altor 

dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor; 

c).monitorizează respectarea măsurilor de limitarea a accesului persoanelor neautorizate în zonele 

cu risc crescut; 
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d).monitorizează implementarea managementului riscurilor neclinice, a riscului financiar și a 

riscului organizațional; 

e).monitorizează elaborarea procedurilor pentru implementarea bunelor practici manageriale; 

f).monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind asigurarea resurselor necesare respectării 

protocoalelor și procedurilor medicale; 

g).monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind costurile corecte ale serviciilor de 

sănătate. 

 

Pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite în conformitate cu obiectivul principal și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice privind ansamblul mijloacelor și metodelor de 

asigurare și îmbunătățire continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în 

conformitate cu cerințele standardelor adoptate de către ANMCS, Biroul de management al 

calității serviciilor de sănătate colaborează cu toate structurile din cadrul unității sanitare care 

oferă servicii de sănătate. 

 

 

Personalul încadrat în Biroul de management al calității serviciilor de sănătate este personal 

contractual care, în cazul unităților sanitare publice cu paturi, se normează la posturi fixe generale. 

 

B.M.C.S.S. se normează potrivit prevederilor statului de organizare la posturi fixe generale şi se 

organizează potrivit prevederilor acestuia la nivel de birou avand în structura sa normate la 2 

posturi de personal cu studii superioare: 1 medic, 1 Referent de specialitate. 

 

Pentru îndeplinirea activităților B.M.C.S.S. menționate la alineatul precedent, fiecăruia dintre 

membrii acestuia i se întocmește o fișă de post în care se detaliază atribuțiile specifice, corelate cu 

competențele specifice deținute în raport cu domeniul de licență absolvit. 

În vederea îndeplinirii activităților și responsabilităților proprii, B.M.C.S.S. va avea în vedere în 

permanență: 

creșterea calității serviciilor și siguranței pacienților; 

implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital; 

implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele 

specifice; 

dezvoltarea continuă a sistemelor de management al calității. 
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Indicatori de evaluare/monitorizare a îndeplinirii obiectivelor privind îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor şi a siguranţei pacienţilor sunt înscriși anual în planul de management al calității 

serviciilor de sănătate elaborat de către B.M.C.S.S. împreună cu Consiliul medical. 

 

Personalul B.M.C.S.S. desfășoară zilnic, în zilele lucrătoare, program de lucru în intervalul orar 08 

-16, acesta putând fi modificat, după caz, prin decizie a managerului.  

  

 Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a activităților desfășurate de către 

B.M.C.S.S. sunt următorii:  

-Gradul de îndeplinire a activităților desfășurate în termenele legale; 

-Gradul de implicare a personalului în coordonarea activităților; 

-Număr de propuneri formulate; 

-Impactul previzionat al implementării propunerilor formulate. 

 

Indicatori de evaluare/monitorizare a îndeplinirii obiectivelor privind îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor şi a siguranţei pacienţilor sunt înscriși anual în planul de management al calității 

serviciilor de sănătate elaborat de către B.M.C.S.S. împreună cu Consiliul medical. 

 

Art.61. Compartimentul muncitori, întreținere clădiri, îngrijiri spații nesanitare are în 

principal următoarele atribuții: 

 asigură activitatea de intreținere și reparații a aparaturii, instalațiilor, utilajelor, clădirilor;   

 efectuează lucrări de reparații curente; 

 urmărește efectuarea de reparații; 

 asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor, utilajelor din spital; 

 asigură  întreținerea mijloacelor de transport din dotarea unității; 

 constată degradari sau distrugeri ale construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și informează șeful 

ierarhic superior; 

 stabilește necesarul de materiale  de întreținere, construcții, etc.; 

Muncitorul execută toate lucrările încredințate de șeful de echipă potrivit pregătirii și contractului 

de muncă. 
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Art.62. Serviciul Administrativ are următoarele sarcini:  

 dotarea cu inventar gospodăresc, materiale de curaţenie, etc. răspunzând de crearea stocurilor 

peste necesar şi sub limită;  

 asigurarea materialelor de curaţenie şi rechizitele necesare şi consumul lor raţional; 

 ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă a mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare sau scurtă 

durată; 

 asigurarea funcţionării spălătoriei, garderobei, a depozitelor de rufe curate, material de protecţie;  

 controlul stării de curaţenie din interiorul compartimentelor şi din incinta unităţii; 

 asigurarea bunei funcţionări a centralei telefonice;  

 asigurarea măsurilor de evacuare a gunoaielor iar în timpul iernii de curaţatul zăpezii, de pe 

traseele alocate curţii şi de pe teritoriul din jurul clădirilor; 

 organizarea pazei potrivit graficului;  

 primirea corespondenţei, înregistrarea, repartizarea pe servicii, expedierea corespondenţei 

rezolvate, clasarea şi îndosarierea corespondenţei;  

  organizarea şi păstrarea arhivei;  

 execută la termenul precizat orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind 

problemele specifice serviciului administrativ; 

 întocmeşte şi răspunde de realizarea programului pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de 

acces în spital, degajarea terenului de corpuri străine (hârtii, plastic, crengi uscate, gunoaie, etc)- ori 

de câte ori este nevoie. 

 

Art.59. Responsabilul arhivă are urmatoarele atribuții: 

 Actualizează Nomenclatorul Arhivistic al unității ori de câte ori este nevoie conform 

prevederilor legale (Legea 16/1996); 

  Urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;  

 Verifică și preia de la compartimente, pe baza de inventare și proces verbal, dosarele 

constituite); 

  Întocmește inventare pentru documente fără evidența aflate în depozitul de arhivă;  

 Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului 

de evidență curentă;  

 Completează la zi registul de evidență curentă și registrul de depozit;  
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 Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate, de 

către angajați sau foști angajați, pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în 

vigoare;  

 Pune la dispoziție pe bază de semnatură și ține evidența documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat; după 

restituire acestea vor fi reintegrate la fond; 

  Organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

Arhivelor Naționale; 

  Menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă; 

  Informează conducerea și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor de păstrare și 

conservare a arhivei; 

  Pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul 

efecuării operațiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;  

 La preluarea dosarului de la creator verifică modul de constituire a acestuia; 

  Dosarele preluate de la creatori se organizează în depozit pe ani, pe compartimente și termene 

de păstrare;  

 Pe rafturi, dosarele se păstrează de sus în jos și de la stânga la dreapta; 

  Numerotează rafturile;  

 Răspunde în calitate de executant de calitatea lucrărilor efectuate; 

  Întocmește anual sau ori de câte ori este nevoie lucrările de selecțioanre a documentelor cu 

termene de păstrare expirate;  

 Execută lucrări de arhiva la toate depozitele de arhivă; 

 Respectă procedurile și protocoalele. 

 

 

 

Art.64. MAGAZINERUL are următoarele atribuții: 

 este responsabil cu gestiunea stocurilor, îngrijindu-se de existenţa faptică a mijloacelor 

materiale din depozitele pe care le gestionează; 

 primeşte, păstrează şi eliberează materialele aflate în gestiune;  
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 urmăreşte termenul de garanţie al produselor, care începe să curgă din momentul livrării 

produselor, certificat de calitate sau document fito-sanitar; 

 eliberează produse din depozit numai pe bază de documente legale;  

 verifică periodic stocurile din depozit, cantitativ şi calitativ, pentru depistarea eventualelor 

lipsuri, deprecieri, degradări;  

 răspunde material pentru pagubele produse în gestiune, prin neglijenţă în serviciu, distrugere, 

abuzuri în serviciu, fals în acte etc.;  

 nu permite întrarea în toate spaţiile de depozitare decât a persoanelor autorizate; 

 sesizează în scris şefii ierarhici pentru lipsuri, spargeri constatate în gestiunea sa, luând măsuri 

de protejare a acestora până la soluţionarea legală a problemelor semnalate;  

 va semnala conducerii orice deficiența legată de locul de muncă;  

 asigură reaprtizarea pe compartimente a necesarului de materii şi materiale, conform baremului 

aprobat de conducerea unităţii; 

 ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 

corespunzătoare a bunurilor materiale, pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea avutului 

public;  

 aplică normele referitoare la delimitarea materialelor în funcție de situația existentă: recepția 

materialelor și refuzul acestora atunci când ele nu corespund cerințelor; materialele în custodie; 

materialele primite spre prelucrare de la terți; 

 aplică corect operația de intrare și ieșire a mijloacelor materiale din evidența tehnică – 

operativă;  

 solicită conducerii să asigure locurile de păstrare, primire și eliberare de valori materiale, 

aparate de măsură și control necesare să respecte normele legale referitoare la utilizarea și 

verificarea aparatelor respective;  

 aplică etichete, la locul de păstrare, pentru toate mijloacele materiale;  

 se îngrijeste ca etichetele aplicate produselor să indice denumirea acestora;  

 conduce Fișele de Magazie;  
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 întocmește Notele de Recepție; 

 întocmește comenzi pentru aprovizionarea cu materiale, lunar, sau ori de câte ori este nevoie; 

  prezintă zilnic, documentele de evidența tehnica – operativă la sectorul contabilitate – 

financiar, în vederea predării recepțiilor;  

  predă săptămânl către sectorul contabilitate –finanțe bonurile de consum; 

  confruntă lunar stocurile cu personalul care asigură contabilitatea acestora; 

 informează săptămânal sectorul financiar-contabil cu privire la situația stocurilor făra mișcare 

sau mișcarea lentă din punct de vedere cantitativ; 

  atunci cand primește la magazie diverse bunuri sau materiale din donații, sponsorizări, sau 

atunci când pe documentele însoțitoare nu există înscrisă valoarea acestor bunuri, solicită ca la 

recepționarea acestora să participe o Comisie de Evaluare, din partea unității;  

  eliberează pe bonuri separate, darea în consum a bunurilor care au fost primite ca donație sau 

sponsorizări;  

  menține ordinea și curățenia în spațiile destinate depozitării; 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

  îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhic superiori;  

  respectă graficul de lucru întocmit lunar; 

  respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

  respectă procedurile și protocoalele; 

  în domeniul managementului calităţii serviciilor: 

 să cunoască şi să respecte documentele  Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.  
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Art. 65. SERVICIUL TEHNIC are următoarele atribuții: 

 realizarea reparaţiilor curente, urmărirea efectuării reparaţiilor capitale şi lucrărilor de investiţii, 

obţinerea vizelor şi aprobărilor legale pentru toate documentele tehnice:  

 verificarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor de reparaţii ce se execută de constructor şi de 

meseriaşii spitalului;  

 urmărirea şi justificarea materialelor de construcţii consumate; 

 buna funcţionare a utilajelor gospodăreşti (cazane cu aburi, aparataj, spălătorii, motoare, etc.) 

precum şi buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente); 

 efectuarea permanentă a instructajelor de protecţie a muncii personalul din subordine şi controlul 

aplicării normelor de tehnica securităţii în procesul muncii; 

 buna întreţinere a imobilelor, instalaţiilor sanitare, lumină, apă, încălzire, etc.;  

 dotarea clădirilor cu utilaje de prevenire a incendiilor controlând permanent buna întreţinere a 

lor;  

 asigurarea încălzitului tuturor încăperilor şi funcţionării instalaţiilor de încalzit;  

 asigurarea funcţionării instalaţiilor de baie şi de deparazitare;  

 stabilirea necesarului de materiale tehnice, de întreţinere, construcţii, etc. în vederea unei bune 

aprovizionări;  

 controlul prin sondaj al funcţionării reţelelor electrice de distribuţie şi alimentare de joasă şi 

înaltă tensiune a posturilor de transformare;  

 propune executarea de lucrări care să reducă pierderile; 

 buna funcţionare a reţelelor exterioare de electricitate, a apei potabile şi canalizare atunci când 

acestea aparţin instituţiei;  

 stabilirea cauzelor degradării sau distrugerii construcţiilor, utiliajelor sau aparatajului şi 

propunerea imputării în cazul cînd acestea se produc din neglijenţă. 

 

Art.66. RESPONSABILUL TEHNIC are următoarele atribuții: 

 Asigură buna gospodărire și întreținerea clădirilor, instalațiilor și utilajelor spitalului; 

 Organizează și răspunde de întreținerea și reviziile tehnice, reparații, lucrări necesare pentru 

buna funcționare a clădirilor și instalațiilor spitalului; 
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 Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor de reparații capitale și reparații curente, respectiv 

efectuarea acestora conform graficului și verificarea calitativă și cantitativă a lucrărilor executate 

de constructor; 

 Face parte din comisia de recepție pentru lucrările de investiții, reparații capitale, reparații 

curente, construcții-instalații; 

 Analizează și face propuneri privind măsurile ce trebuie luate pentru buna exploatare a bazei 

tehnice existente, întocmind în colaborare cu celelalte compartimente ale spitalului justificările 

tehnico-economice necesare; 

 Monitorizează și ține evidența consumurilor de apă, combustibil centrală tehnică și generator, 

energie electrică înregistrate de spital și ia măsuri pentru reducerea consumurilor; 

 Răspunde pentru alimentarea cu calor a centralei termice; 

 Răspunde de întocmirea necesarelor de materiale tehnice, întreținere, piese de schimb, 

construcții etc.; 

 Stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor și utilajelor și propune 

măsuri pentru remediarea acestora; 

 Răspunde de însușirea și respectarea de către întrega formație de muncitori a procesului 

tehnologic, a procesului de muncă stabilit și urmărește respectarea disciplinei în muncă; 

 Face propuneri privind casarea mijloacelor fixe din dotarea spitalului și răspunde de întregul 

proces de casare; 

 Asigură și răspunde de starea de funcționare a instalației de încălzire (centrala termică), a 

rezervei de apă, a instalației de aprovizionare cu apă, a stației de producere a oxigenului medical, a 

grupului electrogen (generatorul), a instalațiilor electrice, a instalațiilor sanitare, stația de clorinare 

a apei, evacuarea reziduurilor solide și lichide, a spălătoriei, blocului alimentar și ia măsuri pentru 

remedierea imediată a defecțiunilor ivite; 

 Ia măsuri în caz de pericol iminent pentru oprirea instalațiilor a căror funcționare prezintă 

pericol de avarii, incendii sau din punct de vedere al securității personalului și pacienților; 

 Are atribuții de conducător auto pentru asigurarea transportului medicilor de la Galați la spital 

și retur cu microbuzul și a pacienților la dispensarul TBC cu autoturismul destinat; 

 Are în grijă și răspunde pentru buna funcționare și întreținere a autovehiculelor spitalului, ține 

evidența valabilității tuturor documentelor și verificărilor tehnice ale autovehiculelor; 

 Execută orice alte atribuții și responsabilități date de managerul spitalului, în limita 

competențelor: 
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Art.67. PERSONALUL CARE CONDUCE AUTOVEHICULE ÎN INTERES DE 

SERVICIU CU PERMIS DE CATEG. B are următoarele atribuții: 

 respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice; 

 înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 

conduce; 

 efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;  

 nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni / nereguli ale autovehiculului și își anunță imediat 

superiorul pentru a se remedia defecțiunile; 

 menține starea tehnică corespunzatoare a autovehiculului avut în primire;  

 parchează autovehiculul respectand regulile de parcare; 

 păstrează actele mașinii în condiții corespunzatoare, le prezintă la cerere organelor de control;  

 are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident, până la sosirea 

organelor poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca 

rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă 

accidentul constituie infracțiune sau s-a produs ca urmare a unei infracțiuni;  

 să se prezinte la verificarea medicală atunci când sunt trimiși de unitate;  

 să verifice înainte de plecarea în cursă instalația de alimentare cu carburanți, sistemul de 

frânare, sistemul de direcție, semnalizare, rulare și frânare, instalația electrică și de evacuare a 

gazelor arse și să confirme prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehicolul corespunde din 

punct de vedere tehnic; 

 nu are voie să încredințeze conducerea autovehicolului altor persoane; 

 nu are voie să lase motorul pornit și să paraseasca autovehicolul; 

 nu are voie să lase cheile de pornire în contact când părăsește autovehicolul; 

 nu are voie să transporte persoane straine, din afara firmei cu mașina unității; 
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 nu are voie să conducă în stare de oboseală. 

 

Grup electrogen 

Atribuţii generale: 

a) întreţinerea grupului electrogen;  

b) efectuarea de controale periodice conform cărţii tehnice şi a specificatiilor tehnice;  

c) controlul reviziilor periodice cu respectarea intervalelor de timp menţionate în instrucţiuni; 

d) întreţinerea alternatorului prin utilizarea panoului de control;  

e) comunicarea permanentă cu superiorii în vederea asigurării necesarului de material sau de 

service specializat, pentru funcţionarea optimă a grupului electrogen.  

 

Art.68. MUNCITOR CALIFICAT ÎN MESERIA DE BUCATAR are următoarele atribuții: 

 prepară dietele repartizate;  

 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;  

 prepară hrana; 

 distribuie masa: micul dejun, prânz și cina;  

 sesizează conducerea 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 etc.; 
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 urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor;  

 pune probele alimentare în borcane;  

 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;  

  poartă 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;  

 răspunde de curățenia din spațiul arondat serviciului;  

 participă în mod obligatoriu ca controlul periodic al stării personale de sănătate, având 

completat la zi carnetul de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de laborator conform 

controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare; 

 nu utilizează focul în blocul alimentar pentru alte scopuri, în afara celui de gătit;  

 se îngrijeşte ca focul aprins să nu rămână nesupravegheat; 

  atunci când este ultima persoană care părăseşte blocul alimentar, verifică obligatoriu ca focul 

să fie stins; 

 îndepărtează bijuteriile personale (cele care pot intra în contact cu alimentele) în timpul 

procesului de preparare a alimentelor;  

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

 îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhic superiori; 

 respectă graficul de lucru întocmit lunar; 

 respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

 participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte;  

 respect procedurile și protocoalele; 

 în domeniul managementului calităţii serviciilor: 
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 să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în 

activitatea depusă; 

 să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 
 
 
 

Capitolul VI - COMISII 
 

Art.69. CONSILIUL MEDICAL 
 

  (1) Conform Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, în unitate există 

constituit Consiliul Medical. 

 

 (2) Ședinţele de lucru au loc cel puţin o dată pe lună. La inițiativa majorității membrilor, a 

președintelui, sau a managerului pot avea loc ori de câte ori este necesar;       

Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuții: 

1- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

- planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, 

medicamente și materiale sanitare; 

2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al 

spitalului; 

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale 

spitalului; 

4. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale 

desfășurate în spital, inclusiv: 

- evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 

- monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală; 

- prevenirea și controlul infecțiilor associate asistenței medicale spitalicești; 

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și cu 

compartimentul de prevenire și control al infecțiilor asociate activităților medicale; 
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5. stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 

spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora; 

6. elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care 

îl supune spre aprobare directorului general; 

7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea 

activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului; 

8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/laborator și face propuneri comitetului 

director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

9. evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura 

și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

10. participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat; 

11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare 

continuă a personalului medico-sanitar; 

12. face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală 

desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate; 

13. reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează 

accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră; 

14. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale 

desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare; 

16. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.); 

17. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și 

în alte situații speciale; 

18. stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la 

medicamente; 

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a 

pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în 

condițiile legii; 
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21. analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

  

Art.70. CONSILIUL DE ETICĂ 
 

Capitolul I - Cadru general 

ART. 1 

Consiliul Etic al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor s-a înființat în baza Deciziei nr. 2127/24.07.2018 

a Deciziei nr. 2128/24.07.2018 (supleant) și actualizată prin Decizia nr. 46/01.10.2019 a 

Managerului spitalului și funcționează în conformitate cu prezentul regulament de organizare și 

funcționare. 

 

ART. 2 

Consiliul Etic al Spitalului Orășenesc s-a înființat ca urmare a Ordinului 1502/2016 al 

Ministerului Sănătății pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului Etic care 

funcționează în cadrul spitalelor. 

 

Capitolul II - Organigrama 

 

ART. 3 

Consiliul Etic al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor este format din 9 membri, cu următoarea 

reprezentare: 

  1 președinte medic 

  4 memebrii medici 

  2 membrii asistenți medicali 

  1 consilier juridic 

  1 reprezentant din partea asociației de pacienți 

  1 secretar 

Consiliul Etic Supleant al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor este format din 4 membrii, următoarea 

reprezentare: 

 1 președinte medic 

  1 membru asistent medical 



117 
 

 1 reprezentant din partea asociației de pacienți 

  1 secretar 

 

Secretarul Consiliului Etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului 

să sprijine activitatea Consiliului Etic. Secretarul are obligația participării la toate ședintele 

Consiliului Etic, fără a avea drept de vot. 

Membrii Consiliului Etic și secretarul beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii și 

integrității. 

 

     Regulamentul elimină următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri: 

Apariția unor disfuncționalități în exercitarea atribuțiilor de către membrii Consiliul etic. 

 

Capitolul III – Atribuții 

 

ART. 4 

1)  Membrii Consiliului Etic au următoarele atribuții: 

 

a) Promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, 

auxiliar și administrativ al spitalului. 

b) Identifica și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și 

implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului. 

c) Primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului Etic și alte 

sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului. 

d) Analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități 

etice, spețele ce privesc: 

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

sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică; 

(ii) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în 

legislația specifică; 

(iii) abuzuri savârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar 

și auxiliar, prevăzute în legislația specifică; 

(iv) nerespectarea demnității umane;  

e)  Emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d); 
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f)  Sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face 

obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către 

petent;  

g)  Sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul 

unei situații de Malpraxis;  

h)  Asigură informarea Managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 

Sanătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a 

soluțiilor stabilite de avizul etic;  

i)   Întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;  

j)   Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;  

k)  Aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;  

l)   Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

m) Analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru 

îmbunătățirea acestuia; 

n)  Analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării 

drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru 

fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului; 

o)  Oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și 

auxiliar. 

Consiliul Etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate 

invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate. 

 

2) Atribuțiile președintelui Consiliului Etic 

a) Convoacă Consiliul Etic, prin intermediul secretarului; 

b) Prezidează ședințele Consiliului Etic, cu drept de vot; 

c) Avizează, prin semnătura, documentele emise de către Consiliul Etic și rapoartele periodice; 

d) Informează Managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în 

cadrul Consiliului Etic, în vederea completării componenței acestuia. 

 

3) Atribuțiile secretarului Consiliului Etic 

a)  Deține elementele de identificare - antetul și ștampila Consiliului Etic - în vederea avizării și 

transmiterii documentelor; 
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b)  Asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, 

hotărârilor și avizelor de etică; 

c)  Introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătății, în termen 

de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor 

Consiliul Etic și a Managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea; 

d)  Realizează, gestionează și actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile 

Consiliului Etic și soluționarea acestora de către Manager; 

e)  Informează președintele cu privire la sesizările primite in vederea convocării Consiliului Etic; 

f)  Convoacă membrii Consiliului Etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui, cu 

cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședințelor; 

g)  Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal; 

h)  Întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Etic; 

i)  Asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului Etic și a Managerului spitalului cu privire 

la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât și 

prezentarea rezultatelor în cadrul unei ședințe; 

j)  Asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informațiilor privind activitatea Consiliului Etic 

(lista sesizărilor, a avizelor și hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al 

pacientului); 

k)  Formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității Consiliului sau spitalului 

și le supune aprobării Consiliului Etic; 

l)  Întocmește raportul semestrial al activității desfășurate, în primele 7 zile ale lunii următoare 

semestrului raportat, și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării Managerului; 

m)  Întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului 

următor celui raportat, și îl supune avizării președintelui și aprobării managerului; 

n)  Pune la dispoziția angajaților Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul 

spitalului. 

 

Capitolul IV – Funcționarea Consiliului Etic 

 

Art.5 – Funcționare 

(1) Consiliul Etic se întrunește lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiza de 

urgență, la convocarea managerului, a președintelui Consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii 

acestuia. 
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(2)  Ședințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin 

votul secret al membrilor prezenți.  

(3)  Cvorumul ședințelor se asigură prin prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului Etic, 

inclusiv președintele de ședință.  

(4)  Prezența membrilor la ședințele Consiliului Etic se confirmă secretarului cu cel puțin o zi 

înainte de ședință. În cazul absenței unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezența 

membrului supleant respectiv.  

(5)  Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului 

membrilor Consiliului Etic se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv.  

(6)  Exprimarea votului se poate face „pentru“ sau „împotriva“ variantelor de decizii propuse în 

cadrul ședinței Consiliului Etic.  

(7)  În situația în care speța supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care 

aparține unul dintre membrii Consiliului Etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de 

natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speța supusă 

analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care și 

supleantul se gasește în aceeași situație de incompatibilitate, acesta se suspendă, speța fiind 

soluționată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.  

(8)  La fiecare ședință a Consiliului Etic se întocmește un proces-verbal care reflectă activitatea 

desfășurată și deciziile luate.  

(9) Consiliul Etic asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluționarea 

sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declarației completate din 

anexa nr. 3 la prezentul ordin. Încălcarea confidențialității de către orice membru al Consiliului 

Etic atrage răspunderea legală a acestuia.  

(10)  În cazul motivat de absența a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz 

de absență a președintelui, membrii Consiliului Etic aleg un președinte de ședință, prin vot secret. 

(11) Managerul spitalului are obligația de a promova Consiliul Etic în cadrul fiecărei 

secții/compartiment din spital prin afișe al căror conținut este definit de Compartimentul de 

integritate al Ministerului Sănătății. Compartimentul de integritate are obligația să informeze 

opinia publică cu privire la funcționarea consiliilor de etică în spitale, la nivel național. 
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Art.6 - Analiza sesizărilor 

 

(1) Analiza sesizărilor și emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în cadrul 

ședinței Consiliului Etic, urmând următoarele etape: 

a) Managerul înaintează președintelui toate sesizările adresate sau care revin în atribuțiile 

Consiliului Etic și orice alte documente în legatură cu acestea; 

b) Secretarul Consiliului Etic pregătește documentația și asigură confidențialitatea datelor cu 

caracter personal pentru protejarea părților implicate; 

c) Secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului Etic; 

d) Președintele prezintă membrilor Consiliului Etic conținutul sesizărilor primite; 

e) Membrii Consiliului Etic analizează conținutul sesizărilor primite și propun soluții de 

rezolvare a sesizărilor folosind informații de natură legislativă, morală sau deontologică; 

f) În urma analizei, Consiliul Etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, după caz; 

g) Secretarul Consiliului Etic redactează procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către 

toți membrii prezenți; 

h) Secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, sub 

semnătura președintelui Consiliului Etic, imediat după adoptare; 

i) Managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin; 

j) Managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent; 

k) Managerul spitalului asigură comunicarea acțiunilor luate ca urmare a hotărârii sau avizului 

etic, către Consiliul Etic și petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării. 

(2) Avizele de etică și hotărârile Consiliului Etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un model de 

soluționare a unei spețe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare și comunicate spitalului în 

vederea preveniri apariției unor situații similare. 

 

Art.7.- Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a activităților desfășurate de către 

Consiliu etic  sunt următorii:  

 

a) Activitățile desfășurate de către Consiliu etic sunt bazate permanent prin studierea şi aplicarea 

permanentă a legilor, regulamentelor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare; 

b) Număr de reclamații întocmite de către personalul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, prin care 

sesizează neîndeplinirea unor activități de către Consiliul etic. 
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CAPITOLUL V - Raportarea activității Consiliului Etic 

 

Raportul Consiliului Etic este încărcat în sistemul informatic securizat în termen de 7 zile de la 

finalizarea semestrului și în termen de 15 zile de la finalizarea anului. Modelul de raportare a 

activității Consiliului Etic este prevăzut în anexa nr. 5 la ordinul 1502/2016. 

Direcția de sănătate publică județeană Galați, prin personalul acesteia aflat în coordonarea 

Compartimentului de integritate, are obligația verificării rapoartelor transmise de secretarul 

Consiliului de Etică, în termen de 7 zile de la încărcarea acestuia. 

Ministerul Sănătății asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin sistemul informatic 

securizat creat în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

Asociația de pacienți reprezentată în Consiliul Etic al spitalului are obligația ca în termen de 7 zile 

de la finalizarea semestrului și în termen de 15 zile de la finalizarea anului să înainteze 

Compartimentului de integritate un raport privind activitatea acesteia în cadrul Consiliului Etic, 

precum și propuneri de îmbunătățire a deficiențelor constatate. 

 

(7) Ministerul Sănătății publică anual, în format electronic, un anuar etic național. 

(8) Documentele rezultate din activitatea Consiliului Etic se arhivează prin includerea acestora în 

nomenclatorul arhivistic al spitalului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru acest 

domeniu. 

 
Art.71. Comitetul de securitate și sănaătate în muncă (CSSM) 

SSM are urmatoarele atribuții: 

a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de 

prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și 

funcționare;  

b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

realizarii prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătațirii condițiilor de 

muncă;  

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 

consecințele asupra securității și sănătății, lucrătorilor, și face propuneri în situația constatării 

anumitor deficientțe;  

d) analizează alegerea, cumpararea, întretținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecție colectivă și individuală;  
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e) propune masuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor 

sensibile la riscuri specifice;  

f) analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își 

îndeplinesc atributțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;  

g) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și 

sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;  

h) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor 

profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora 

în planul de prevenire și protecție;  

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnavirilor profesionale și 

evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma 

cercetării;  

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și face un 

raport scris privind constatările făcute;  

 

Art.72. Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

1. Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare: 

a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia; 

b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice; 

c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

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

pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) 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; 
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h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

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

2. Atribuţiile managerului unităţii sanitare: 

a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) 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; 

d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţii; 

e) 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; 

f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale 

şi a consumului de antibiotice din spital; 

g) 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; 
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h) 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; 

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

o) 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. 

3. Atribuţiile directorului medical: 

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; 
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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; 

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. 

4. Atribuţiile directorului de îngrijiri: 

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; 
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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; 

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. 

5. Atribuţiile directorului economic/financiar-contabil: 

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. 
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6. Atribuţiile medicului şef de compartiment: 

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 unitatea sanitară; 

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. 

7. Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate): 

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; 
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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 medicală. 

8. Atribuţiile serviciului/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; 
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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; 

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 şi a municipiului Bucureşti 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; 
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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. 

9. Atribuţiile medicului de boli infecţioase sau medicului responsabil de politica de utilizare 

a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale: 

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; 
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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. 

10. Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară: 

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; 

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; 
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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. 

11. Atribuţiile farmacistului: 

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. 
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12. Atribuţiile asistentei şefe de compartiment: 

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 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 deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 

sanitare, încălzire); 

m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie; 

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; 
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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. 

13. Atribuţiile asistentei medicale responsabile de salon: 

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, conform 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; 



136 
 

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. 

14. Atribuţiile asistentei de la staţia de sterilizare: 

a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale 

trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 

b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare 

ale fiecărui aparat; 

c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul de îngrijiri cu privire la apariţia 

oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare; 

d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor; 

e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa 

activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare; 

f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor; 

g) respectă precauţiile standard. 

 

Art.73. Comisia de evaluare D.R.G. 

- Analizează cazurile nevalidate în vederea revalidarii acestora. 

Atribuțiile Comisiei de analiză D.R.G. sunt următoarele: 

- Analizează toate cazurile nevalidate, iar cele care pot fi revalidate sunt transmise 

compartimentului în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor la compartimentul de 

Statistică și D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare; 

- Analizează modul de codificare în vederea îmbunătățirii indicelui de complexitate; 

- Analizează corectitudinea codificării în sistemul D.R.G.; 

- Instruiește permanent personalul medical implicat în codificarea sistemului D.R.G.; 

- Corectează și completează datele necompletate din foile de observație pentru obținerea unui 

procentaj maxim pentru cazul respectiv în sistemul D.R.G.; 
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- Implementează, sistematizează, prelucrează și evaluează măsurile pentru creșterea numărului de 

cazuri care beneficiază de spitalizare de zi în conformitate cu Ordinul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 

- Urmărește concordanța între indicele de concordanță a diagnosticului la internare cu diagnosticul 

la externare. 

 

 Comisia D.R.G. se va întruni ori de câte ori este nevoie, în funcție de specificul cazurilor, dar nu 

mai puțin o dată pe trimestru. 

 

 Propunerile consemnate în procesele verbale ale ședinței Comisiei D.R.G. vor fi înaintate spre 

analiză Consiliului Medical. 

 

Art.74. Comisia pentru monitorizarea coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial 

Atribuțiile comisiei de monitorizare: 

1. Ȋn vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice a constituit prin act de 

decizie internă o structură cu atribuţii în acest sens denumită Comisie de monitorizare, care 

cuprinde persoane desemnate din fiecare compartiment, este coordonată de un preşedinte asistat de 

secretariatul tehnic. Ȋn funcţie de tematica ordinii de zi, la solicitarea preşedintelui Comisiei pot 

participa la şedinţe şi alte persoane, în calitate de invitaţi. 

2. Comisia de monitorizare are următoarele atribuţii 

 

Comisia de monitorizare: 

- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor 

procedurale, a proceslui de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a 

situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către 

conducătorul entităţii publice; 

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care se 

actualizează anual la nivelul unităţii; 

- analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor unităţii, 

prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea 

unităţii; 
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- analizează Planul de implementare a măsurilor de control şi înaintează Planul spre aprobare 

conducătorului unităţii; 

- informează anual conducerea cu privire la stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de 

control intern managerial întocmind o Situaţie centralizatoare 

Preşedintele Comisiei de monitorizare: 

- asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, 

hotărârile acestora; 

- invită alte persoane decât membrii Comisiei pentru a participa la şedinţă, în situaţia în care se 

consideră necesar pentru tematica cuprinsă în ordinea de zi; 

- organizează procesul de management al riscurilor în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi 

mediul specific al entităţii publice. 

Membri (persoane desemnate din fiecare compartiment): 

- participă la şedinţele Comisiei la solicitarea Preşedintelui acesteia; 

- înaintează anual responsabilului cu registrul de riscuri măsurile de control pentru riscurile 

semnificative de la conducătorii de compartimente; 

- raportează anual activităţile desfăşurate şi măsurile luate în vederea diminuării şi monitorizării 

riscurilor; 

- elaborează proceduri documentate sub coordonarea Comisiei. 

Responsabil Managementul Calității: 

- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor documentate în cadrul compartimentelor; 

- analizează procedurile din punctul de vedere al respectării conformităţii cu structura minimală 

prevăzută în procedura de sistem; procedurile documentate se semnează la întocmire de către 

responsabilii cu activităţile procedurate, la verificare de către conducătorul compartimentului, la 

avizare de către preşedintele Comisiei de monitorizare, şi se aprobă de către conducătorul unităţii. 

Responsabilul cu registrul de riscuri: 

- propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa 

Comisiei şi aprobate de către conducătorul entităţii publice; 

- consiliază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă conducătorii acestora în procesul de 

gestionare a riscurilor; 

- primeşte măsurile de control pentru riscurile semnificative de la conducătorii de compartimente; 

- centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al entităţii publice; 

- elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative; 
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- transmite Planul de implementare a măsurilor de control aprobat către compartimente în vederea 

implementării; 

- înaintează anual conducerii o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul 

compartimentelor. 

Consilierul juridic: 

- întocmeşte minutele şedinţelor Comisiei; 

- avizează documentele întocmite de membrii Comisiei pentru conformitate cu legislaţia în vigoare 

(proceduri, conformitatea măsurilor propuse spre implementare cu prevederile legale, etc.). 

3. Desfăşurarea activităţii Comisiei de monitorizare: 

- Comisia de monitorizare se întruneşte în întregime semestrial pentru discutarea temelor de interes 

general;  

- în cazuri justificate, când un membru al Comisiei nu poate participa, şedinţa va avea loc cu 

prezenţa a cel puţin un membru din fiecare compartiment; 

- Comisia de monitorizare se poate întruni şi în componenţă parţială, cu prezenţa a cel puţin o 

persoană din secretariatul tehnic al comisiei, pentru probleme specifice unuia/mai multor 

compartimente; 

- înlocuiri: 

- preşedintele Comisiei poate fi înlocuit de către vicepreşedintele acesteia, iar în cazul în care nici 

preşedintele nici vicepreşedintele nu sunt prezenţi şi situaţia impune întrunirea Comisiei, activitatea 

este desfăşurată sub coordonarea unui membru al Comisiei desemnat în prealabil de preşedinte; 

- membrii secretariatului tehnic se pot înlocui reciproc; în cadrul întâlnirilor semestriale este 

necesară prezenţa a cel puţin două persoane din secretariatul tehnic. 

- documentele primite, analizate, elaborate de Comisie vor fi păstrate de membrii secretariatul 

tehnic. 

Art.75. Responsabil cu Registrul de riscuri: 

 În cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Bujor este numit un Responsabil cu registrul de riscuri are 

următoarele atribuții: 

(1) Stabilește criteriile de analiză a riscurilor; 

(2) Stabilește ponderea fiecărui criteriu al riscului; 

(3) Stabilește nivelul riscului pentru fiecare criteriu utilizat; 

(4) Stabilește punctajul total al criteriului utilizat; 

(5) Clasează riscurile pe baza punctajelor obținute; 
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(6) Completează și actualizează Registrul de riscuri. 

 Modul de lucru al Responsabilului Registrului de Riscuri este stabilit prin Procedura 

Managementul riscurilor. 

 Sunt numiți Responsabili cu Managementul Riscurilor la nivel de spital și pe fiecare 

structură în parte. 

Art.76. Comisia de analiză a deceselor: 

Comisia are următoarele atribuții: 

- analizează cazurile deosebite de deces din cadrul spitalului, de care ia cunoștință în baza 

informării înaintate de către medicul șef de compartiment – în urma consemnării pe larg a 

deceselor în raportul de gardă al secției în care a fost înregistrat acesta din urmă; 

- analizează acele decese la care se face referire în sesizările înaintate spitalului; 

- înregistrează în mod obligatoriu toate decesele din cadrul spitalului în Registrul de evidență a 

deceselor, în baza raportărilor lunare primite de la fiecare secție a spitalului; 

- analizează obiectiv F.O.C.G. a pacienților decedați având în vedere: diagnosticele de internare, 

diagnosticele de etapă alături de diagnostice de deces și/sau alte elemente elocvente pentru fiecare 

caz în parte; 

- urmărește dacă în cuprinsul F.O.C.G. au fost consemnate toate informațiile privitoare la 

pacient/investigații/tratament/protocoale ș.a.; 

- analizează modul în care pacientul decedat a fost tratat/a beneficiat de asistență medicală în 

cadrul spitalului, până la momentul la care a intervenit decesul; 

- în cazul în care se constată posibilitatea unei culpe medicale, propune conducerii spitalului, 

înaintarea cazului spre rezolvare Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru 

cazurile de malpraxis ce funcționează la nivelul Direcției de Sănătate Publică Galați; 

- se întrunește lunar sau ori de câte ori este cazul; 

- propune conducerii spitalului a fi luate măsuri alături de recomandări în vederea ameliorării 

ratei deceselor în spital. 
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Art.77. Comisia de arbitraj pentru pacienții internați în spital și Comisia de arbitraj pentru 

pacienții consultați în ambulatoriu: 

 Comisia are ca unică atribuţie analizarea şi decizia oportunităţii unei intervenţii medicale 

pentru pacienţii care se află în incapacitatea de a-şi da cosimţământul (pacienţi cu conştiinţa 

pierdută, aflaţi în comă sau fără discernământ), iar starea lor impune o intervenţie medicală de 

urgenţă. 

 Comisia se va întruni ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, iar decizia va fi 

consemnată în foaia de observaţie clinică a pacientului. 

 

Art.78. Comisia medicamentului: 

 Comisia Medicamentului funcţionează în vederea optimizării utilizării medicamentelor precum 

şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor. 

Atribuţii: 

 Comisia Medicamentului funcţionează în vederea optimizării utilizării medicamentelor precum 

şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor. 

 Atribuţii: 

 stabilirea unei liste de medicamente de bază, obigatorii, care să fie în permanență accesibile în 

farmacia spitalului; 

 aprovizionarea cu aceste produse se face trimestrial, în cantități suficiente, astfel încât să 

acopere o perioadă de trei luni; 

 stabilirea unei liste de medicamente, care se achizionează doar în mod facultativ, la cazuri bine 

selecționate și documentate medical, pe bază de referat, susținut de buletine de analiză și 

recomandarea specialistului; 

 referatele de necesitate vor fi aprobate de către președintele comisiei în urma consultării cu 

specialiștii; 

 verifică periodic, trimestrial cheltuielile cu medicamentele și material sanitare; 

 solicit rapoarte periodice cu privire la necesarul de medicamente și material sanitare; 

 comisia poate dispune de întreruperea administrării medicamentelor, în funcție de eficacitatea 

tratamentului și de reacțiile adverse semnalate pe perioada administrării; 
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 stabilește programul anual al achizițiilor publice, în ceea ce privește necesarul și consumul de 

medicamente și materialelor sanitare la nivelul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor 

Art.79. Comisia de farmacovigilență: 

Atribuțiile Comisiei de Farmacovigilență sunt următoarele: 

1. analizează necesarul și consumul de medicamente și propune măsuri care să asigure tratamentul 

corespunzător al pacienților cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinație; 

2. monitorizarea cazurilor și a frecvenței reacțiilor adverse în tratamentul pacienților cu produse 

medicamentoase; 

3. identificarea factorilor de risc la prescrierea anumitor medicamente; 

4. evaluarea avantajelor administerării unor medicamente pentru pacienții internați; 

5. evitarea întrebuințării eronate și abuzului de produse medicamentoase; 

6. verificarea prin sondaj modul de stabilire a medicației pentru pacienții internați și evidențierea 

acesteia; 

7. verifică investigațiile stabilite la internare și pentru pacienții internați, ca număr și din punct de 

vedere al oportunității; 

8. dispune elaborarea și aprobă protocoalele terapeutice; 

9. efectuează și alte investigații privind asigurarea asistenței medicale de urgență; 

10. întocmește raporturi scrise în atenția Comitetului Director privind realizarea sarcinilor de 

către Comisie și formularea unor propuneri de eficientizare. 

 

 În funcție de cazurile analizate vor fi convocate la ședință și alte persoane cu sarcini specifice și 

responsabilități la propunerea Președintelui comisiei. 

 

Art.80. Comisia de distrugere a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 

psihotrope: 

Distrugerea plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope se realizează de către 

societățile specializate care au acest obiect de activitate și prezintă autorizația de funcționare emisă 

de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, documentele de constituire și măsurile de protecție 

fizică pe durata transportului și a depozitării. 
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Societățile autorizate pentru distrugerea plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 

psihotrope pot transporta și depozita numai cantitățile specificate în aprobarea de distrugere 

eliberată solicitantului de către Ministerul Sănătății Publice. 

(1) Comisia pentru distrugerea plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope este 

constituită din câte un reprezentant al Ministerului Sănătății Publice sau desemnat de acesta la 

nivel local, al societății comerciale ce efectuează distrugerea și al formațiunii teritoriale a poliției 

antidrog. 

(2) Pentru obținerea aprobării de distrugere, solicitanții vor anexa la cerere următoarele 

documente: 

a) lista cu denumirea și cantitățile plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 

ce urmează a fi distruse; 

b) copia contractului încheiat cu societatea autorizată pentru operațiunea de distrugere. 

(3) Distrugerea se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în patru exemplare, câte unul 

pentru fiecare membru al comisiei și un exemplar pentru titularul aprobării de distrugere. 

(4) În aceleași condiții, la solicitarea poliției se distrug și plantele, substanțele și produsele 

stupefiante și psihotrope confiscate, cu excepția cantităților solicitate de instituțiile abilitate să 

dreseze animale pentru depistarea drogurilor sau în scopuri didactice și de cercetare științifică. 

Art.81. Comisia de disciplină: 

În conformitate cu Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificări ulterioare, 

funcţionează Comisia de disciplina; 

Numirea membrilor Comisiei de disciplină se stabilește prin decizie internă a Managerului.  

Comisia de Disciplină are ca scop principal cercetarea disciplinară prealabilă a abaterilor în 

disciplina muncii săvârşite de salariaţii spitalului, nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu 

prevăzute în actele normative generale sau interne în vigoare - regulamentul de organizare şi 

funcţionare şi a regulamentului intern şi propunerea de sancţiuni disciplinare.  

Atribuţiile Comisiei de Disciplină:  

a) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

b) analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 
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c) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;  

d) efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 

e) stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată.  

Modul de lucru a Comisiei de disciplină este următorul: 

  ̵comisia se va întruni la data şi ora stabilită; 

  ̵ în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, recizându-se obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii; 

  ̵neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute, fără un motiv obiectiv dă 

dreptul comisiei de disciplină să propună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile, întocmindu-se în acest sens proces-verbal în care se va consemna şi neprezentarea 

salariatului; 

  ̵ în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplină împuternicite să realizeze cercetarea 

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea 

sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este; 

  ̵analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât 

cele sesizate, cât şi măsurile propuse; 

  ̵ comisia de disciplină, după efectuarea cercetării disciplinare, înaintează procesul verbal al 

cercetării disciplinare prealabile, în care se regăsesc concluziile cercetării, împreună cu toate 

actele care stau la baza acestuia şi propune managerului sancţiunea disciplinară; 

̵ procesul-verbal va fi întocmit numai după ce comisia de disciplina a efectuat o cercetare a 

cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot 

aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi 

semnată de către acestea; 

  ̵ procesul-verbal va fi înaintat managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

  ̵ managerul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Comisia are obligaţia de a-şi 

desfăşura activitatea cu respectarea următoarei proceduri: 

  ̵convoacă în scris pe salariatul cercetat; 

  ̵convocarea va cuprinde cel puțin obiectul, data şi locul întrevederii; 
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-în cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost 

săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau 

inexistenţa vinovăţiei;  

În activitatea sa, comisia de disciplină va respecta prevederile Legii nr. 53/2003 – republicată, 

Codul Muncii.  

 

Art.82. Comisia de alimentație și dietetică: 

Atribuțiile comisiei de alimentație și dietetică: 

- coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind pregătirea alimentelor 
şi respectarea prescripţiilor medicale, verifică periodic calitatea şi valabilitatea alimentelor 
folosite; 

- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 

- realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 

- calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

- informează conducerea unităţii despre deficiențele constatate privind prepararea, distribuirea, 
conservarea alimentelor, precum şi a aprovizionării cu alimente; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 
acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 

- respectă şi apără drepturile pacientului.  

Art.83. Comisia de analiză a reclamațiilor și plângerilor înregistrate în unitate: 

- asigură, prin activitatea desfășurată, respectarea legislației în vigoare; 

- participă la ședințele de lucru, putând absenta în cazuri excepționale, temeinic justificate; 

- respectă confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii; 

- nu își exprimă public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; 

- analizează referatele de reclamație și a plângerilor înregistrate ale oricărui membru al 

personalului angajat; 

- soluționează cazurile de nerespectare a obligațiilor de serviciu, a normelor de comportare și a 

regulilor de disciplină; 

- stabilește împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

- analizează gradul de vinovăție, precum și consecințele abaterii disciplinare. 
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 Comisia, după convocare, face un raport prin care arată ce anume s-a încălcat din fișa postului, 

regulamentul intern, contractul colectiv de muncă, etc. și face propunerea de sancționare. 

 

 De asemenea, decizia comisiei va fi avizată pentru legalitate de către consilierul juridic, dacă 

acesta nu face parte din comisia de analiză a reclamațiilor și plângerilor înregistrate în 

compartimente. 

 

Art.84. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes 

public: 

 Comisia funcționează conform Legii nr. 544/2001 (actualizată) privind liberul acces la 

informațiile de interes public și conform Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

 

 

Art.85. Comisia de selecționare anuală a documentelor create: 

Comisia de selecționare anuală a documentelor create, se întrunește anual sau ori de câte ori este 

necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau 

istorică, hotărârea luată consemnându-se într-un proces verbal (model anexa nr. 5 la Legea 

Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Normelor Metodologice din 2013 privind aplicarea unor 

dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996). 

Procesul verbal de selecționare, împreună cu inventarele documentelor propuse pentru eliminare, 

precum și inventarele documentelor care se păstrează permanent se înaintează spre avizare 

Direcției Arhivelor Naționale ale Statului. 

 

Art.86. Echipa de Audit medical/clinic: 

 Reglementarea procesului de monitorizare a realizării auditului clinic al procedurilor şi 

protocoalelor la nivelul sectoarelor de activitate are ca principale scopuri:  

a) Sunt stabilite etapele principalelor direcții de acțiune care privesc realizarea auditului clinic al 

procedurilor documentate, protocoalelor medicale și a reglementărilor la nivelul sectoarelor de 

activitate ale Spitalului Orășenesc Tg. Bujor; 

b) Elimină următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri: 
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o Aplicarea unor prevederi care nu sunt de actualitate in conformitate cu activitatea desfasurata. 

(1) Etapele procesului de monitorizare a realizării auditului clinic al procedurilor şi protocoalelor 

la nivelul sectoarelor de activitate presupune derularea următoarelor activități și exercitarea 

următoarelor responsabilități: 

a) Anual, de regulă în luna decembrie, personalul B.M.C. întocmește ”Planul anual de audit 

clinic” pe care-l supune aprobării managerului.  

b) ”După aprobarea de către manager a Planulului anual de audit clinic, RMC aduce la cunoștința 

personalului spitalului prin ședințe de lucru (PV) și postează în sistemul informatic la nivel de 

spital. 

c) În mod obligatoriu, în cadrul fiecărui ” Plan anual de audit clinic” se au în vedere următoarele 

referențiale: 

 unul dintre obiectivele vizate să fie cel de evaluare a eficacității și eficienței protocoalelor 

diagnostice și terapeutice existente la nivelul spitalului; 

 RMC asigură coordonarea activității de audit clinic la nivelul spitalului; 

 în componența echipelor desemnate pentru realizarea misiunilor de audit clinic planificate fac 

parte în mod obligatoriu un reprezentant al S.M.C. și câte un specialist, din fiecare specialitate 

supusă auditării. 

d) Solicitarea de misiuni suplimentare de audit (ad-hoc) sunt de competența managerului 

spitalului. Acestea se solicită pentru motive justificate (reclamații, constatarea unor 

neconformități, producerea de evenimente adverse/indezirabile etc.), context în care planul anual 

de audit clinic intern se completează și se reaprobă. 

e) Solicitarea de misiuni suplimentare de audit clinic extern se realizează de către managerul 

spitalului în condițiile stipulate în cadrul următorului subcapitol al prezentului Regulament. 

f) Pe parcursul anului, fiecare dintre echipele de audit clinic nominalizate în ” Planul anual de 

audit clinic” execută misiuni de auditare clinică specifice potrivit obiectivelor înscrise în 

respectivul ” Plan”, cu respectarea perioadei în care aceste misiuni au fost programate. 

g) La finalizarea fiecărei misiuni de audit clinic se are în vedere întocmirea câte unui raport de 

audit clinic, care va fi înaintat spre analiză Consiliului medical și/sau Comitetului director (în 

situația că există în acesta propuneri care fac obiectul deciziei respectivului Comitet). Șeful 

fiecărei echipe de audit clinic va avea în vedere ca rapoartele de audit clinic ale misiunilor de 

auditare a protocoalelor să motiveze dacă este necesară, sau nu, revizuirea acestora. 



148 
 

h) În afara misiunilor de audit clinic înscrise anual” Planul anual de audit clinic”, la nivelul 

spitalului se desfășoară audituri/analize ale procedurilor documentate/protocoalelor 

medicale/reglementărilor, după cum urmează: 

o Prin grija directorului medical: 

 analize ale îmbunătăţirii practicilor profesionale ca urmare a utilizării protocoalelor de 

diagnostic şi/sau tratament; 

o Prin grija șefilor secțiilor/compartimente medicale/camera de garda/laboratorul de analize 

medicale/Ambulatoriu integrat: 

 analize semestriale ale abaterilor de la aplicarea protocoalelor de diagnostic şi tratament; 

 analiza autoevaluărilor semestrialea indicatorilor de eficacitate şi eficienţă ai protocoalelor de 

diagnostic şi tratament; 

o Prin grija Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

 analiză semestrială a respectării procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a IAAM; 

o Prin grija B.M.C. 

a. raport anual cu privire la nivelul de conformitate a reglementărilor/procedurilor/protocoalelor; 

b. raport anual privind nivelul de îndeplinire al planului de măsuri de îmbunătățire a calității 

rezultat în urma evaluării periodice a protocoalelor – prezentat Consiliului medical; 

c. raport anual privind nivelul de îndeplinire al planului de măsuri de îmbunătățire a calității 

rezultat în urma evaluării periodice a procedurilor – prezentat Comitetului director. 

(2) În mod obligatoriu în cadrul analizelor care se efectuează (la minim 1 an de la intrarea în 

vigoare) pentru fiecare dintre procedurile documentate/reglementările existente la nivelul 

spitalului vor avea  

în vedere analiza eficacității acestora și a riscului rezidual obţinut comparativ cu riscul rezidual 

estimat. 

(3) Analizele menționate la alineatul (2) vor fi însoțite în mod obligatoriu de rapoarte de analiză 

care să cuprindă concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a 

reglementărilor, după caz. 
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Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a procesului de monitorizare a realizării auditului 

clinic al procedurilor şi protocoalelor la nivelul sectoarelor de activitate din cadrul Spitalului 

Orășenesc Tg. Bujor sunt următorii:  

-Gradul în care misiunile de audit clinic planificate îndeplinesc următoarele deziderate: Relevanță, 

Transparență, Fără caracter acuzator.   

-Gradul în care corectarea deficiențelor se realizează prin implementarea unui plan de măsuri. 

-Nr. de misiuni de audit efectuate pe parcursul unui an calendaristic. 

-Nr. de audituri protocoalelor medicale/reglementărilor efectuate pe parcursul unui an 

calendaristic. 

 

SOLICITAREA DE MISIUNI SUPLIMENTARE DE AUDIT CLINIC EXTERN – B.M.C.                

(1) Reglementarea procesului de solicitare de misiuni suplimentare de audit clinic extern are ca 

principale scopuri:  

a) De a stabili în mod punctual situațiile și/sau criteriile care sunt necesar a fi luate în considerare 

de către managerul spitalului în luarea deciziei de solicitare de misiuni suplimentare de audit 

clinic; 

b) Elimină următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri: 

-Aplicarea unor prevederi care nu sunt de actualitate/in conformitate cu activitatea desfasurata. 

Etapele procesului de solicitare de misiuni suplimentare de audit clinic extern presupun derularea 

următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 

a) Programarea auditului clinic intern se realizează de către personalul Biroului managementul 

calității serviciilor medicale și se aprobă de către manager. Activitățile/procesele auditate se 

programează astfel încât până la sfârșitul anului să fie cuprinse toate, măcar o dată. În acest sens 

personalul B.M.C. prezintă spre aprobare managerului Spitalului, în luna decembrie a fiecărui an 

calendaristic, un ” Plan anual de audit clinic intern”. Acesta prevede în principal: 

 Structurile medicale auditată; 

 Temele auditului clinic intern; 

 Componența echipelor de audit clinic (în componența echipelor desemnate pentru realizarea 

misiunilor de audit clinic planificate fac parte un reprezentant al structurii de management al 

calității și câte un specialist, din fiecare specialitate supusă auditării; 

 Luna în care se va iniția misiunea de audit clinic. 
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b) Solicitarea de misiuni suplimentare de audit (ad-hoc) intern este de competența managerului 

spitalului. Acest lucru se poate face la propunerea personalului B.M.C. (structură care are calitatea 

de coordonator al activității de audit clinic intern) sau la propunerea oricărui membru al comisiei 

de audit clinic intern. Motivele pentru care se poate solicita o misiune de audit clinic extern pot fi 

de următoarea natură: 

 Existența unor reclamații pentru a căror rezolvare se consideră oportună nominalizarea unei 

echipe de audit clinic intern; 

 Constatarea unor neconformități; 

 Modificări organizatorice importante; 

 Deficiențe majore în derularea unui proces; 

 Se constată ineficacitatea acțiunilor corective întreprinse în urma efectuării unui audit intern 

programat; 

 Introducerea unor modificări majore de sistem sau proces; 

 Producerea de evenimente adverse/indezirabile. 

Solicitarea de misiuni suplimentare de audit clinic extern se realizează de către managerul 

spitalului, daca este necesar, in situatii exceptionale, din proprie inițiativă sau ca urmare a 

propunerii formulate de către personalul B.M.C. (structură care are calitatea de coordonator al 

activității de audit clinic intern) sau la propunerea oricărui membru al comisiei de audit clinic 

intern prin înaintarea unei solicitari adresată Presedintelui Consiliului Judetean pentru desemnarea 

unei echipe de audit clinic extern de la o alta unitate sanitara cu paturi aflata in subordinea 

acestuia, in termen de 5 zile de la ivirea situației care reclamă realizarea unei misiuni de audit 

clinic extern. Respectiva solicitare se face cel puţin în următoarele situaţii: 

 Atunci când există dubii în ceea ce priveşte rezultatele auditului clinic intern propriu; 

 Atunci când este necesară auditarea unor activităţi/procese puse în execuţie de către 

şefii/coordonatorii structurilor medicale; 

 În oricare alte situaţii care pot presupune un potenţial conflict de interese; 

 În situaţia producerii unor evenimente indezirabile, funcţie de situaţia concretă; 
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 În situaţia în care se doreşte auditarea unor activităţi/procese iar pentru constituirea echipei de 

audit clinic intern nu există medici specialişti necesari. 

c) În raport cu situația concretă care a determinat solicitarea unei misiuni de audit clinic extern și 

tema propusă spre auditare, presedintele Consiliului Judetean nominalizează, în termen maxim de 

10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, membrii unei echipe de audit clinic extern din 

rândul personalului care încadrează celelalte unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului 

Judetean. La stabilirea echipei de audit clinic extern se au în vedere următoarele criterii: 

 asigurarea independenței auditorilor; 

 evitarea conflictului de interese; 

 abilitatea auditorilor de a interacționa eficace. 

d) Misiunile de audit clinic extern se încheie cu un Raport de audit clinic care se înaintează, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea misiunii, atât managerului spitalului cât și 

Presedintelui Consiliului Judetean, prin grija șefului echipei de audit clinic extern. 

Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a procesului de solicitare de misiuni suplimentare 

de audit clinic extern sunt următorii: 

a) Număr de misiuni de audit extern. 

 

Art.87. Comisia de coordonare și implemenatre a managementului calității serviciilor 

medicale și siguranței pacienților și de pregătire a spitalului pentru evaluarea în vederea 

acreditării: 

 
Art. 1 

(1) Conform Deciziei Managerului de înființare a Comisiei de coordonare a implementării 

managementului calității serviciilor și siguranței pacienților, nr. înreg. 14/21.02.2020, actualizarea 

Comisiei la nivelul Spitalului, se face în scopul implementării în cadrul acestuia a indicatorului 

01.07.03.02.02 din cadrul Listei de verificare nr. 6 - Managementul calității (atribuțiile SMC) - 

anexă la Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8 din data de 18.01.2018 privind aprobarea 

intrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de-al doilea Ciclu de acreditare a spitalelor, potrivit 

căruia ”Există decizie de înființare a comisiei de coordonare a implementării managementului 

calității serviciilor și siguranței pacienților”. 
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Art. 2 

(1) Comisia este formată din: 

1. Președinte: Director Medical; 

2. Vicepreședinte: Director Economic; 

3. Secretar: RMC 

4. Membrii: personalul nominalizat prin Decizie de Manager care încadrează funcții de șefi, ce 

sunt împuterniciți/denumiți/delegați sau coordonează următoarele structuri: 

1. Birou Resurse Umane; 

2. Juridic; 

3. Informatică; 

4. Birou statistică și evaluare medicală; 

5. Financiar-contabil; 

6. Compartiment Camera de Gardă; 

7. Compartimentul Chirurgie Generală; 

8. Compartimentul Medicină Interna; 

9. Compartimentul Pediatrie 

10. Compartimentul Obstetrică Ginecologie 

11. Compartimentul Neonatologie 

12. Compartimentul de Sterilizare 

13. Compartimentul prevenire și control al infecțiilor asociate activității medicale; 

14. Laboratorul analize medicale; 

15. Farmacia circuit închis; 

16. Administrativ (inclusiv Birou Achiziții). 
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Art. 3 

(1) Fiecare din membrii Comisiei va desemna un înlocuitor care, în lipsa titularului, va îndeplini 

atribuțiunile care-i revin în calitate de membru al Comisiei.  

 

Art. 4 

(1) Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 

1. 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; 

2. Înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor serviciilor 

oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui compartiment, 

laborator, etc. şi a standardelor de calitate; 

3. 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; 

4. Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la 

managementul calităţii declarate de managerul spitalului;  

5. Analizează neconformităţile constatate în derularea activităților de către oricare dintre membrii 

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

6. 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; 

7. Prin membrii săi, pune la dispoziția S.M.C. informațiile necesare întocmirii analizei modului de 

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

adoptării măsurilor în consecință; 

8. Susține în permanență S.M.C. în atingerea obiectivelor/activităților care privesc: reacreditarea 

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

”Calitate“; 
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9. 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; 

10. Pune la dispoziția S.M.C. 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; 

11. Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar S.M.C., 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; 

12. Sprijină S.M.C. în asigurarea permanentă a fluenţei comunicării inter-instituţionale, în scopul 

urmăririi de către A.N.M.C.S. a conformităţii spitalului cu cerinţele standardelor de acreditare şi 

cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării, asigurând în 

acest sens desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse prin Ordinul Preşedintelui 

A.N.M.C.S. nr. 298/2020 pentru aprobarea ”Metodologiei privind monitorizarea procesului de 

implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranța a 

pancientului”; 

13. Face propuneri privind participarea anuală a propriilor membrii, la minim un curs, forum, 

conferinţă sau altă formă de pregătire profesională organizată sub egida A.N.M.C.S., care are ca 

subiect managementul calităţii serviciilor de sănătate şi/sau privind auditul clinic/intern, pe care le 

înaintează managerului în vederea luării de decizii; 

14. Echipa de audit clinic este parte funcțională a structurii de management al calităţii; 

15. Structura de management al calității coordonează activitatea de audit clinic; 

16. În componența echipelor desemnate pentru realizarea misiunilor de audit clinic planificate fac 

parte un reprezentant al structurii de management al calității și câte un specialist, din fiecare 

specialitate supusă auditării; 

17. 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 
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acest sens obligația de a aviza Codul de conduită existent la nivelul spitalului, precum și 

eventualele modificări/completări la acesta; 

18. 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., sprijină S.M.C. în 

vederea întocmirii de către acesta a ”Planului de îndeplinire a cerinţelor de monitorizare” și 

urmărește remedierea tuturor neconformităților; 

19. 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 structura/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;  

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

activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel cum sunt acestea 

menționate în Lista de verificare nr. 01 - Autorizări și certificări ale calității și, face propuneri 

concrete în acest sens către Consiliul medical; 

21. Analizează anual propunerile formulate de către S.M.C. 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; 

22. 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; 

23. Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între compartimente 

privind asistența medicală, consultului interdisciplinar, etc.; 

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

realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței pacienților; 
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25. Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin 

utilizarea chestionarelor de satisfacție, pe care o transmite Consiliului medical; 

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

președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018 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 responsabiltăți de implementare a propunerilor 

formulate; 

27. Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare împreună 

cu S.M.C. 

28. În perioada de previzită din etapa de de evaluare Comisia pune la dispoziția S.M.C., toate 

documentele/informațiile necesar a fi încărcate în aplicația CaPeSaRo, documentele obligatorii 

solicitate (DOS), precum și a eventualelor documente suplimentare necesare desfășurării 

procesului de evaluare și acreditare (DS); 

29. Pe timpul vizitei propriu-zise la spital a Comisiei de evaluare, nominalizată prin Ordin al 

președintelui A.N.M.C.S., membrii Comisiei au următoarele obligații: 

1. să participe la ședințele de deschidere, informare zilnică și informare finală; 

2. se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii Comisiei de 

evaluare, pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului; 

3. pun la dispoziție toate documentele necesare validării conformității cu indicatorii, cerințele și 

criteriile standardelor de acreditare, asigurând o cooperare pro-activă cu membrii Comisiei de 

evaluare; 

4. transmit secretarului Comisiei de evaluare. toate documentele solicitate în format scris sau 

electronic; 

5. gestionează și aplanează eventualele situații tensionate determinate de vizita Comisiei de 

evaluare. 
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 În perioada de postvizită din etapa de de evaluare, face propuneri privind formularea de către 

spital, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport de evaluare, a 

obiecțiunilor cu privire la unele aspecte cuprinse în acesta, dacă este cazul; 

 După elaborarea de către membrii C.E. a raportului de evaluare si comunicarea acestuia către 

spital, face propuneri concrete de remediere a deficiențelor semnalate în respectivul raport. 

 

Art. 5 

(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii, Comisia va avea în vedere în permanență: 

1. creșterea calității serviciilor și siguranței pacienților; 

2. implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital; 

3. implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele 

specifice; 

4. dezvoltarea continuă a sistemelor de management al calității. 

 

Art. 6 

(1) Comisia se întruneşte, de regulă în ședință, săptămânal, lunar, sau ori de cîte ori este nevoie, 

pentru promovarea/implementarea/dezvoltarea sistemelor de management al calității și a 

îmbunătățirii stadiului de implementare al acestora. 

(2) Oricare dintre membrii Comisiei poate contribui cu propuneri la stabilirea ordinii de zi a 

ședințelor, în acest sens având obligația de a contacta secretarul Comisiei, anterior termenului 

stabilit pentru ședință. 

 

Art. 7  

(1) Comisia este legal întrunită dacă sunt prezenți jumătate plus unul din totalul membrilor 

acesteia sau înlocuitorilor legali ai acestora. 

(2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă. 

 

Art. 8  

(1) Lucrările fiecărei ședințe se vor consemna într-un Proces-verbal de ședință, tehnoredactat, prin 

grija secretarului Comisiei, care va fi înaintat managerului spitalului, în vederea luării măsurilor ce 

se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Art. 9  

(1) Toate materialele elaborate în cadrul ședințelor Comisiei, precum și cele care au fost 

prezentate în cadrul acestora, vor fi gestionate, înregistrate și arhivate conform prevederilor legale 

aplicabile la nivelul Spitalului, de către secretarul Comisiei.  

 

Art.88. Comisia responsabilă cu consumul de biocide și materiale sanitare: 

Principalele atribuții ale comisiei sunt următoarele: 

a) stabileşte tipurile de biocide necesare unităţii sanitare în funcție de riscul epidemiologic; 

b) evaluează documentația tehnică; 

c) elaborează instrucțiunile de lucru pentru biocidele utilizate în unitatea sanitară;  

d) instruieşte personalul cu privire la folosirea biocidelor;  

e) verifică utilizarea corecta a biocidelor conform instrucțiunuilor de lucru. 

 

Art.89. Echipa de abordare multidisciplinară a antibiogramei în infecții severe: 

 Echipa multidisciplinară este echipa de îngrijire formată din membrii cu specializări diferite, 

apartenența la echipă fiind un lucru secunar, specializarea fiind elementul principal, conducerea 

este ierarhică, fiecare membru participă la îngrijire pe baza expertizei proprii, oarecum independent 

de ceilalți membri. 

 Echipa se reunește pentru a lua în discuție un caz nou, căruia îi stabilește strategia de diagnostic 

și tratament. Tot comisia se ocupă și de reevaluarea unui pacient cunoscut care vine cu simptome 

sau semne noi. Pentru un pacient cu recurență de boală, comisia se întrunește pentru a stabili un nou 

plan terapeutic. Echipa se întâlnește la inițiativa oricărui specialist care dorește să propună un nou 

tratament sau are date medicale care impun rediscutarea cazului. 

 

Capitolul VII - CONDUCEREA SPITALULUI 
 

Art.90. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

    (1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, 

care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a 

spitalului. 



159 
 

    (2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale sunt: 

a) 2 reprezentanti ai Direcției de Sănătate Publică Galați; 

b) 2 reprezentanti ai Consiliului Județean Galati ori consiliul local, din care unul să fie economist;  

c)  un reprezentant numit de președintele consiliului județean, după caz; 

d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; 

e) un reprezentant al OAMGMAMR, cu statut de invitat. 

(3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 

(4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale 

semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat 

permanent la şedinţele consiliului de administraţie. 

(5) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu 

majoritate simplă din numărul total al membrilor. 

(6) 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, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-

teritoriale, 

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 95 / 2006. 

(7) 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. 

(8) Dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Legea 95 / 2006 referitoare la conflictul de interese se aplică şi 

membrilor consiliului de administraţie. 
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Art.91. COMITETUL DIRECTOR 

 (1) În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 conducerea executivă a spitalului este asigurată 

de Comitetul Director din care fac parte: 

 Managerul; 

  Directorul medical; 

  Directorul financiar – contabil. 

 

(2) Atribuțiile Comitetului director sunt: 

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

ale Consiliului medical; 

2. Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului; 

3. 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; 

4. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 

spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

5. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

imbunătăţirea calității actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă si alimentaţie, precum şi 

măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin 

al ministrului sănătăţii;  

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

compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate ale conducatorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării managerului; 

7. 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; 

8. Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare pe care îl 

supune aprobării managerului; 

9. 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;  



161 
 

10. 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 medicale; 

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

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

12. 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;  

13. 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; 

14. 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 ; 

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

furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

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

managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu 

majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

17. Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 

sediului şi a denumirii spitalului;  

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

specifici de performanţă ai managementului care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de 

administrare al secţiei/laboratorului; 

19. Răspunde în faţa managerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

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

anual de activitate al spitalului. 

 

Art.92. MANAGERUL 

 (1) În relațiile funcționale – interne colaborează cu Comitetul director al unității și medicii șefi de 

compartimente. 
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 (2) În relațiile externe colaborează cu Casa județeană de asigurări de sănătate și cu Direcția de 

Sănătate Publică și Ministerul Sănătății și Familiei. 

Colaborează cu toate unitățile sanitare din județ și reprezentanții administrației publice locale și ai 

societății civile pentru îmbunătățirea condițiilor materiale de acordare a actului medical. 

 Managerul are în principal următoarele atribuții: 

 (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 4 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 secție, 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 4 ani, în cuprinsul 

căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 
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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; 

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

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

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

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

26. 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; 

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 infecțiilor asociate asistenței medicale; 

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; 
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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 infecțiilor asociate asistenței medicale, 

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; 

22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de 

cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, precum şi de 

acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 
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(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: 
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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; 

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; 
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16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 

direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 

proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă 

motivată din spital, în condiţiile legii; 

17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară 

proprie 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 conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 

proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori 

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; 

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 Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

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

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

de lege, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la 

ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie; 

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 legii. 

 

Art.93. DIRECTORUL MEDICAL 

 (1) Este subordonat Managerului unităţii și este superior personalului medical din spital. 

(2) În relațiile externe colaborează cu Casa județeană de asigurări de sănătate, 

Direcția Județeană de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății în lipsa Managerului. 

(3) Colaborează cu șefii de secție, laboratoare și compartimente pentru îmbunătățirea condițiilor 

materiale de acordare a actului medical. 

 (1) Directorul  medical are în principal urmatoarele atribuții: 

1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor consiliului medical; 

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de 

servicii medicale al spitalului; 

3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 

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

    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu 

sindicatele, conform legii; 

4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 

organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi 

alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 
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6. participă la elaborarea proiectului 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; 

7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, 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; 

8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea 

fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici 

activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind 

activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului; 

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

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

dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 

11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, 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; 

13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul 

de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii spitalului; 

14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu 

privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le 

prezintă managerului spitalului; 

15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate, în condiţiile legii; 

16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea 

sediului şi a denumirii spitalului; 
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18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului 

secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 

secţiei/laboratorului/serviciului; 

19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de coala Naţională de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar; 

20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

    21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 

 

 (2) Atribuţiile specifice directorului medical sunt: 

1. în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a 

propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul 

anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente 

şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

2. 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; 

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

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

4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

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

secţii, laboratoare şi servicii; 

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

condiţiile legii; 

8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

10. 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.); 

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

în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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12. 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; 

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de 

prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele 

unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind 

cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 

medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 

16. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, 

pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 

profesionale 

  

Art.94. DIRECTORUL FINANCIAR – CONTABIL - În relațiile ierarhice este subordonat 

Managerului.  

Atribuţiile generale ale directorului financiar-contabil, sunt: 

1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor consiliului medical; 

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de 

servicii medicale al spitalului; 

3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 

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

    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu 

sindicatele, conform legii; 

4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 

organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi 

alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 
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6. participă la elaborarea proiectului 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; 

7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, 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; 

8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea 

fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici 

activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind 

activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului; 

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

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

dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 

11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, 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; 

13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul 

de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii spitalului; 

14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu 

privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le 

prezintă managerului spitalului; 

15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate, în condiţiile legii; 

16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea 

sediului şi a denumirii spitalului; 
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18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului 

secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 

secţiei/laboratorului/serviciului; 

19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de coala Naţională de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar; 

20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 

 Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt: 

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 

conformitate cu dispoziţiile legale; 

2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 

3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale; 

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli; 

5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 

indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate; 

7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 

obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de 

lege, precum şi pentru situaţii de criză; 

9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a 

datelor contabilităţii; 

10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 

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

statului, trezorerie şi terţi; 

12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 

13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
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14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 

spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 

acestora; 

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 

16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 

17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 

18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 

19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 

măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri 

peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor 

încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 

20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-

contabile din subordine; 

21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 

materiale în unitate. 

 
Capitolul VIII - RESPONSABILITĂȚI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 

SERVICIILOR  MEDICALE 
 

           
Art.95. Personalul responsabil cu îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere: 

a) Implementează măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității condițiilor de cazare, igienă și 

alimentație; 

b) Desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității condițiilor de cazare, igienă și 

alimentație; 

c) Analizează sugestiile pacienților referitoare la activitatea hoteliera a spitalului; 

d) Asigură calitatea cu scopul ca serviciile să îndeplinească sau să depășească așteptările pacienților; 

e) Coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune acțiuni corective. 

 

Art.96. Personalul responsabil cu îmbunătățirea calității serviciilor medicale: 

a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității; 

b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: 
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   b1) manualul calității; 

   b2) procedurile; 

c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 

unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de 

calitate; 

d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de 

management al calității; 

f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigura implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de 

manager; 

h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu 

cerințele specifice; 

i) coordonează activitățile de analiza a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile 

de îmbunătățire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătății pacienților; 

l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității. 

 

Capitolul IX - GESTIUNEA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR MEDICALE 
 

Art.97. Atribuții referitoare la gestiunea dosarului pacientului 

 Toate datele privind consultațiile /tratamentele /internările /analizele /externările/altele vor fi 

introduse în aplicația medicală de către persoanele responsabile conform instrucțiunilor interne și 

legislației în vigoare, verificarea înregistrărilor se realizează de persoana responsabilă din cadrul 

unității sanitare; 

 Toate datele legate de pacienți și personal sanitar sunt confidențiale, în orice formă există ele la 

unitatea sanitara. Nici un salariat din spital nu are dreptul și competența de a furniza aceste date prin 

telefon/e-mail sau alte căi unor terțe persoane care le solicită (cu excepția medicilor care solicită 

transferul pacienților către alte unități sanitare pentru investigații/tratament sau alte situații similare).  

 Persoanele solicitante vor fi invitate să se prezinte la unitatea sanitara pentru mai multe detalii; 

 Documentele medicale ale pacienților nu vor fi înmânate decât personalului unității sanitare 

(personal medical, registrator, statistician, arhivar). Se interzice predarea dosarului personal 
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pacientului/ aparținătorilor sau terțelor persoane în vederea consultării /însoțirii în vederea efectuării 

unor investigații/ alte scopuri. 

 După externarea pacienților documentele acestora sunt transmise prin statistician/ registrator/altă 

persoană desemnată la compartiment statistică în vederea verificării datelor cuprinse în dosarul 

medical pentru conformitate cu datele introduse în aplicația medicală.  

Înainte de predarea fișelor catre compartimentul statistică, statisticianul/ registratorul/ alta persoana 

desemnata numerotează fiecare fila componentă (incluzând analize de laborator, decont, investigații, 

buletine ecografice, adevarință asigurat/ salariat, plan de nursing etc.), înscrie totalul de pagini pe 

verso-ul ultimei file și semnează. De asemenea, acesta asigură măsurile necesare ca foile să fie 

capsate corespunzator, să nu se piardă/ deterioreze. 

La primirea documentelor personalul compartimentului statistică verifică numarul dosarelor de 

pacient primite cu numarul de externari din perioada pentru care se primesc documentele. 

Ulterior, statisticianul/ registratorul/ altă persoană desemnată verifică integralitatea fișelor de 

spitalizare, le aranjează în cutii, în ordinea cronologică a externării conform centralizatorului listat de 

către personalul compartimentului statistică și le predă la arhivă. 

Predarea fișelor de spitalizare către arhivă se realizează pe baza de proces verbal și inventar, semnate 

de către statistician/ registrator/ altă persoană desemnată și arhivar. 

 Protejarea datelor pacienților cuprinse în dosarele medicale/registre se realizează astfel: 

a) este strict interzisă lăsarea dosarelor pacienților/registrelor într-o zonă în care au acces alte 

persoane decat cele avizate să consulte/completeze datele cuprinse în acestea; 

b) dosarele pacienților/registrele sunt păstrate atat în secții și compartimente cât și în arhivă în 

condiții care asigură integritatea acestora și protejarea datelor cu caracter personal: cât mai departe 

de sursele de curent și apă; în sertare, dulapuri sau cutii cu acces restricționat; sunt manipulate, 

completate și consultate doar de personalul cu atribuții în acest sens; 

c) dosarul pacientului îl însoţeşte pe acesta pas cu pas pe parcursul prezenţei sale în spital;  

d) transmiterea documentelor pe suport de hârtie se realizează prin intermediul personalului medico-

sanitar care însoţeşte pacientul la toate examinările / investigaţiile / intervenţiile care necesită 

consemnarea în acestea la indicaţia medicilor;   

e) echipa medicală are drepturi de accesare a datelor pacientului în aplicaţia informatică utilizată în 

spital din orice locaţie a acestuia; personalul medical are acces la informaţii referitoare la: diagnostic, 

investigaţii, consultaţii, proceduri, regim alimentar, medicaţie, etc. 
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Capitolul X - ORAR DISTRIBUȚIE MESE PACIENȚI 
 

Art.98. Distribuția meselor pentru pacienții Spitalului Orășenesc Tg. Bujor se derulează conform 

urmatorului orar: 

Chirurgie, Pediatrie 

Mic dejun  – 08 : 00 – 08 :30 

 

Pranz – 12 : 00 – 12 : 30 

 

Cina – 16 : 45 – 17 : 15 

Medicină Internă și Obstetrică Ginecologie 

Mic dejun  – 08 : 00 – 08 : 30 

 

Pranz – 12 : 00 – 12 :30 

 

Cina  – 17 : 30 – 18 : 00 

 

Capitolul XI - PERIODICITATEA SCHIMBĂRII LENJERIEI ÎN SECȚIILE CU 
PATURI 

 

Art.100. Chiar dacă lenjeria murdară poate fi contaminată cu microorganisme patogene, riscul 

transmiterii îmbolnăvirilor este neglijabil dacă acestea sunt manipulate, transportate și spălate într-o 

manieră astfel încât să se evite transferul microorganismelor către pacient, personal și mediu. 

 

Art.101. Regula obligatorie în fiecare compartiment:  

 lenjeria se schimbă la 3 zile sau ori de câte ori este cazul; 

 în urma efectuării curățeniei zilnice dacă se constată necesitatea schimbării lenjeriei 

contaminate; 

 la transferul/ externarea pacientului. 

 

Capitolul XII - FRECVENȚA SCHIMBĂRII ECHIPAMENTULUI PENTRU 
PERSONALUL DIN COMPARTIMENTELE SPITALULUI 

 

Art.102. Personalul încadrat în compartimentele spitalului are obligația schimbării echipamentului 

zilnic și ori de câte ori este necesar. 



179 
 

Art.103. Echipamentul de protecție este bariera între lucrător și sursa de infecție, utilizată în timpul 

activităților care presupun risc de infecție. 

 

CATEGORII: 

 MĂNUȘILE  trebuie utilizate în următoarele situații: 

-  anticiparea contactului mâinilor cu sânge, lichide biologice contaminate, țesuturi umane; 

-  abord venos sau arterial; 

-  contact cu pacienți care sângerează; 

-  manipularea, după utilizare a instrumentarului contaminat în vederea curățirii, decontaminării. 

 

FELUL MĂNUȘILOR: 

- de uz unic, sterile (chirurgie, examinare internă, abord vascular prin puncție); 

- nesterile, curate (examinari curente, manipularea de materiale contaminate, curățenie, îndepartare de 

produse biologice contaminate); 

- de uz general, menaj, de cauciuc (activități de întreținere, colectare de materiale contaminate, 

manipulare de materiale contaminate, curățenie, îndepărtare produse biologice). 

 

MODALITATILE DE FOLOSIRE ALE MĂNUȘILOR: 

- schimbare după fiecare contact cu pacientul; 

- după îndepărtarea mănușilor, mâinile se spală din nou; 

- mănușile de unică utilizare nu se reutilizează; 

- mănușile de uz general se pot decontamina și reutiliza, dacă nu prezintă semne de deteriorare.  

 

 HALATELE OBIȘNUITE se utilizează în timpul tuturor activităților din unitățile medicale. 

 

 ȘORTURI, BLUZE IMPERMEABILE completează portul halatelor atunci când se anticipează 

producerea de stropi, picături, jeturi cu produse biologice potențial contaminate, protejând 

tegumentele personalului medical (chirurgie, laboratoare, servicii de urgență). 

 

 MASCA protejează tegumentele, mucoasa bucală, nazală ale personalului medical. 

 

 PROTECTOARELE FACIALE protejează tegumentele, mucoasa bucală, nazală, oculară 

(ochelari, ecran protector). 
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 ECHIPAMENTELE DE RESUSCITARE, protejează mucoasa bucală în timpul instituirii 

respirației artificiale. 

 

 BONETELE– simple (textile) sau impermeabile. 

 

Capitolul XIII - DERATIZAREA, DEZINFECȚIA ȘI DEZINSECȚIA PE SALON ȘI 
ÎN SPITAL 

 

Art.104. Dezinfecția se va face zilnic conform graficelor existente și ori de câte ori se consideră 

necesar. 

Dezinsecția se efectuează de 4 ori pe an, conform graficului. 

Deratizarea se efectuează de 2 ori pe an, conform graficului. 

 

 
Capitolul XIV - CURĂȚENIA SALOANELOR/ REZERVELOR/ ANEXELOR 

SANITARE 
 

Art.105. Programul orar de curățenie a saloanelor/ rezervelor și a anexelor sanitare se va efectua 

conform graficelor existente. 

 
Capitolul XV - ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI A CĂILOR DE ACCES 

 

Art.106. Curățenia zilnică pe căile de acces în incinta spitalului și curățenia spațiilor verzi este 

realizată de către muncitorii încadrați în spital. Aceștia din urma fiind responsabili și de următoarele: 

 Răspund pe timp de iarna de curățarea căilor de acces de zăpadă și gheață; 

 Răspund de întreținerea în stare curată a platformelor de gunoi; 

 Participă la transportul materialelor de la depozite, pe magazii, pe compartimente; 

 Răspund de participarea la încarcarea și descărcarea materialelor în și din autovehicule de transport 

aparținând spitalului sau firmelor contractante cu spitalul; 

 Răspund de executarea săpăturilor necesare lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor de 

apă, caldură și canalizare. 
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Capitolul XVI - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR 
 

Art.107. Personalul spitalului are obligativitatea de a respecta drepturile pacientului stabilite prin 

Legea nr 46/ 2003 privind drepturile pacientului, astfel: 

 Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în 

conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. 

 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare. 

 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la 

modul de a le utiliza. 

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 

servicii de sănătate. 

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le 

respecte pe durata spitalizării. 

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale 

propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, 

inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandarilor medicale, precum şi cu 

privire la date despre diagnostic şi prognostic. 

 Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat, în cazul în care informaţiile 

prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 

 Informațiile se aduc la cunoștinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 

terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se 

aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă 

formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o 

limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.  

 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să 

fie informată în locul său. 

 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi 

tratament, cu acordul pacientului. 

 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 

 Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform legii, are dreptul să primească 

la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe 

perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o 

singură dată.  
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 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, 

răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 

pacientului. 

 Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, 

personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei 

acestuia. 

 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

 În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în 

procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

 în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, 

iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj 

de specialitate. 

 Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici 

pentru pacienţii din ambulator. 

 Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 

produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului ori a tratamentului cu 

care acesta este de acord. 

 Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic 

şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile 

să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă 

cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 

 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu 

excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării 

suspectării unei culpe medicale. 

 Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

 Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

 Pacientul are acces la datele medicale personale. 
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 Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație 

clinică generaă, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după 

decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.  

 Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 

consimţământul pacientului. 

 Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

 Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale 

normale şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare. 

 Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la 

art. 26 din Legea nr 46/ 2003 ”dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un 

factor de risc major imediat entru viața mamei”. 

 Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea 

reproducerii. 

 Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 

 În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de 

tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. 

 Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare 

necesare şi personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgență apărute în situații extreme. 

 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de 

sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, 

mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai asemănător cu cel familial. 

 Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara 

spitalului. 

 Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei 

forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările 

de plată legale din cadrul unităţii respective. 

 Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau 

până la vindecare. 
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 Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă 

de corupţie sau încălcări ale eticii medicale (de exemplu, atitudine lipsită de profesionalism, lipsa 

consimţământului informat al pacientului, etc.). 

 

Art.108. OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI 

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

modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au următoarele obligaţii: 

1) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 

2) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; 

3) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata / contribuţia personală, în 

condiţiile legii; 

4) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de 

asigurat. 

 

 

Art.109. OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR INTERNAȚI 

  Așa cum au fost aprobate la nivelul unității noastre sanitare, pacienții internați au urmatoarele 

obligații: 

1. Pacienții trebuie să prezinte la internare actele care să ateste calitatea de asigurat și trimiterea de la 

medicul de familie (exceptând situația de prezentare în regim de urgență); 

2. La internare pacienții pot prezenta investigațiile efectuate în alte unități sanitare, personalul 

medical solicită repetarea lor în cadrul spitalizării, dacă este cazul. La nivelul spitalului sunt 

recunoscute rezultatele investigațiilor efectuate în unitățile sanitare, laboratoarele, cabinetele medicale 

aflate în contract cu CAS și/ sau acreditate.  

3. La internare se prezintă pacienților prevederile prezentului REGULAMENT, precum și drepturile 

și obligațiile acestora; pacienții semnează de luare la cunoștință despre aceste prevederi în 

consimțământul informat al pacientului; 

4. Pacienții sunt obligați să exploateze corect aparatele și utilitățile din salon, să păstreze integritatea 

obiectelor sanitare, a lenjeriei și a mobilierului din dotare, orice degradare fiind supusă regulilor de 

drept civil; 

5. Pacienții trebuie să poarte, să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul obligatoriu de 

spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital; 
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6. Pacienții sunt obligți să respecte programul privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și 

primire a vizitatorilor și a tuturor regulilor care se aplică în spital; 

7. Pacienții sunt obligați să respecte prescripțiile medicale și să nu utilizeze medicamente fără 

indicația/ înștiințarea medicului curant; 

8. Pacienții trebuie să efectueze igiena personală zilnic, iar dacă starea de sănătate nu le permite vor 

fi ajutați de către personalul auxiliar; 

9. Pacienții trebuie să respecte regimul alimentar indicat de medicul curant; 

10. Pacienții sunt rugați să nu consume alimente perisabile, să nu depoziteze alimente perisabile pe 

pervazul geamului; alimentele se păstrează în frigider; resturile alimentare sau alte alimente nu se 

aruncă pe geam; 

11. Pacienții trebuie să nu consume sau să introducă băuturi alcoolice în spital; 

12. Pacienții sunt obligați să mențină curățenia în saloane, la toaletă și pe holurile spitalului; 

13. Se interzice fumatul în spital având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002, art. 3 (1); 

14. Pacienții trebuie să colecteze selectiv deșeurile menajere: HÂRTIE, PLASTIC, STICLĂ în 

recipientele puse la dispoziție de către spital, conform Legii 132/2010; 

15. Pacienții trebuie să atenționeze personalul asupra eventualelor avarii la instalațiile electrice, 

sanitare sau de încălzire; 

16. Pacienții trebuie să anunțe și să respecte indicațiile personalului în caz de incendiu; să nu utilizeze 

stingătoarele și instalațiile de oxigen; 

17. Pacienții sunt obligați să respecte circuitele spitalului și să nu intre în locurile cu acces interzis/ 

controlat; 

18. Este interzisă fotografierea, înregistrarea audio și video în incinta spitalului; 

19. Este interzisă ieșirea pacienților din spital fără bilet de voie semnat de medicul de medicul șef de 

compartiment/medicul de gardă, în caz contrar personalul medical trebuie sa consemneze în FOCG ora 

la care pacientul părăsește spitalul; 

20. În mod cu totul excepțional (calamități, probleme familiare sau probleme personale urgente) se 

pot acorda învoiri cu acordul medicului șef de compartiment/medicului de gardă; 

21. Pacienții sunt obligați să aibe o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar și față de 

pacienți, fără acte de agresiune verbală sau fizică, în caz contrar pacientul poate fi externat, mutat în 

alt salon și/ sau personalul poate apela la serviciul de pază; 

22. În situația în care pacienții sau aparținătorii acestora nu respectă obligațiile ce le revin, acest lucru 

este adus la cunoștință medicului curant/ medicului de gardă care, fără a pune în pericol sănătatea 

pacienților și cu respectarea codului etic și profesional, poate decide externarea pacientului; 
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23. Excepție de la cele menționate mai sus, o face urgența majoră, situație în care pacientul va fi în 

continuare tratat în spital, va fi înștiințat șeful de compartiment și – după caz – managerului spitalului, 

dispunându-se măsurile necesare pentru siguranța pacientului, personalului; 

24. Pacienții sunt obligați să prezinte medicului de familie documentele primite la externare 

(scrisoarea medicală și/ sau biletul de ieșire din spital); 

25. Pacienții sunt obligați să continue tratamentul la domiciliu (după externare) conform 

recomandărilor medicului curant. 

 

ÎN PLUS, MAMELE SUNT RUGATE: 

 Să NU părăsească salonul cu nou-născutul în brațe; 

 Să NU lase nou-născutul nesuprevegheat cu fața în sus sau în jos; 

 Să se spele pe mâini ori de câte ori intră în contact cu nou-născutul; 

 Să NU țină sau să doarmă cu nou-născutul în pat; 

 Lumina din salon să rămână aprinsă pe tot parcursul nopții (e valabil pentru saloanele în care 

sunt internate mame cu nou-născut); 

 Să respecte indicațiile oferite de personalul medical referitoare la îngrijirea corectă a nou-

născutului. 

 

Art.110. OBLIGAȚIILE APARȚINĂTORILOR/VIZITATORILOR 

1. Vizitatorii au obligația de a respecta programul de vizită afișat; 

2. La intrarea în compartiment, vizitatorii vor purta echipamentul de protecție asigurat de spital; 

3. Vizitatorii vor respecta indicațiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în 

situații epidemilogie deosebite (carantină); 

4. Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi 

mai mare de 3 persoane și pot fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp; 

5. Aparținătorii au voie să stea 5 – 10 minute maxim; 

6. Este interzis accesul vizitatorilor în zonele cu risc crescut, semnalizate corespunzător (SALA DE 

OPERAȚIE, SALA DE NAȘTERI, NEONTOLOGIE, FARMACIE, LABORATOARE, 

STERILZIARE); 

7. Personalul spitalului are dreptul să interzică vizitarea pacienților de către persoanele care prezintă 

simptome ale unei boli infecto-contagioase; 

8. Personalul spitalului are dreptul să interzică vizita în cazul în care observă că un vizitator/ 

aparținător a consumat alcool sau substanțe stupefiante; 
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9. Vizitatorii au obligația de a avea o conduită civilizată făță de personalul medico-sanitar și ceilalți 

pacienți, în caz contrar personalul are dreptul să roage politicos vizitatorii să plece în caz de conduită 

necorespunzătoare și să apeleze la serviciul de pază/ să anunțe poliția; 

10. Vizitatorii vor întrerupe programul de vizită prin părăsirea salonului și al holului secției în timpul 

vizitelor medicale, în timpul sevirii meselor, în timpul efectuării tratamentelor pacienților, sau ori de 

câte ori personalul medical solicită întreruperea vizitei; 

11. Aparțănătorii vor respecta recomandările medicului cu privire la alimentele permise, în funcție de 

diagnosticul și tratamentul aplicat pacientului; nu se aduc alimente perisabile; 

12. Vizitatorii au obligația să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în 

care se află, unitatea sanitară nefiind responsabilă de dispariția acestora; 

13. Vizitatorii nu au voie să se așeze sau să lase bagajele pe patul pacienților; 

14. Vizitatorii au obligația să păstreze curățenia în spital, să nu deterioreze bunurile spitalului; 

15. În cadrul spitalului este strict interzisă fotografierea, înregistrarea audio și video, fără acordul 

prealabil scris al conducerii spitalului; 

16. Vizitatorii au acces la datele medicale ale pacientului doar cu acordul scris al acestuia; 

17. Respectarea prevederilor prezentului regulament reduce riscul apariției și/ sau exitenderii 

infecțiilor asociate asistenței medicale și menține condițiile optime de mediu în incinta spitalului, 

contribuind semnificativ la sănătatea pacienților, vizitatorilor și a personalului medico-sanitar. 

 

Capitolul XVII - ACCESUL NEÎNGRĂDIT AL PACIENȚILOR, 
APARȚINĂTORILOR ȘI VIZITATORILOR LA REGISTRUL DE SUGESTII, 
RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI 

 
Art.111. Accesul neîngrădit al pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor la registrul de sugestii, 

reclamații existent În cadrul secreatriatului spitalului, În cadrul fiecărui compartiment, în funcție de 

obțiunea fiecăruia, sesizările se pot face și online pe pagina web a spitalului. 

 

Capitolul XVIII - DEPLASAREA PACIENȚILOR NERESTRICȚIONATĂ 
TEMPORAL CU EXCEPȚIA PERIOADELOR DE VIZITĂ MEDICALĂ 

 

Art.112. Pacienții se pot deplasa, fară a fi restricționate temporal, cu respectarea obligației de a 

respecta programul de vizită  astfel încât să nu perturbe desfășurarea activității medicale în cadrul 

compartimentelor. 

Art.113. În timpul deplasării lor, pacienții sunt obligați să respecte circuitele spitalului și să nu circule 

prin locurile interzise. 
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Capitolul XIX - PĂSTRAREA ANONIMATULUI PACIENTULUI ȘI A 
CONFIDENȚIALITĂȚII 

 
Art.114. Toate datele legate de pacienți și personal sanitar sunt confidențiale, în orice forma există 

ele la unitatea sanitară. Personalul spitalului îi este interzisă furnizarea datelor de orice fel despre 

pacienții internați/externați/ ceilalți angajați (cuprinse în baza de date electronică sau arhiva fizică 

curentă sau anterioară), pe orice cale, altfel decât este prevazut în prevederile legislative/ 

procedurile interne/ fișele de post pentru fiecare categorie de personal angajat. 

 Spitalul este înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. Astfel 

că, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc dupa informarea expresă a persoanei a căror date 

sunt prelucrate. Informarea se realizează prin: înscrierea în toate documentele oficiale a numarului 

de operator de date cu caracter personal, semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către pacient și prin informare verbală din partea personalului unității. 

 În situația în care pacientul se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da acordul, datele cu 

caracter personal vor fi prelucrate în interesul vital al acestuia sau în conformitate cu prevederile 

legale.  

 Acordul scris constituie anexa la documentația de evidența primară. În cazul pacientului minor, 

acordul scris se va obține de la aparținătorul/ reprezentantul legal/ tutorelele acestuia, cu respectarea 

legislației. 

 Art.115. Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea ”Formularului de 

exprimare a acordului pacientului informat” conform reglementărilor în vigoare.  

Documentele medicale ale pacienților nu vor fi înmanate decat personalului unității sanitare 

(personal medical, registrator, statistician, arhivar). Se interzice predarea dosarului personal 

pacientului/ aparținătorilor sau terțelor persoane în vederea consultării/ însoțirii în vederea 

efectuării unor investigații/ alte scopuri. 

a) Aparținătorul/ reprezentantul legal/ tutorele are acces la datele medicale personale ale 

pacientului, numai după ce pacientul își exprimă în scris acordului privind comunicarea datelor, 

prin desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele 

investigațiilor, diagnostic, prognostic, tratament. 

b) Accesul terțelor persoane la datele pacienților se realizează pe baza unei cereri scrise și aprobate 

de managerul unității. În cazul persoanelor fără discernământ spitalizate/ minorilor accesul 

aparținătorilor/ tutorelui accesul la datele cuprinse în dosarul medical se realizează conform 

reglementarilor în vigoare și cu respectarea drepturilor pacienților. 



189 
 

Orice document care este predat către arhiva unității se poate consulta numai după aprobarea cererii 

scrise în acest sens de către managerul unității, indiferent de proveniența solicitantului. 

c) Accesul instituțiilor la datele pacienților se realizează prin solicitare scrisă transmisă unității 

sanitare și redirecționată de managerul spitalului către persoanele competente. 

Pentru personalul spitalului care dorește consultarea unui document predat la arhiva se va consulta 

acesta pe baza semnăturii în Registrul de depozit existent la arhivă. 

Nicio persoană, cu excepția arhivarului unității/persoanelor desemnate, nu are acces la arhiva fizică 

a spitalului. Arhivarul /persoana desemnată nu poate elibera nici un fel de document din arhiva dacă 

nu deține cererea scrisă și aprobată de manager pentru accesul la documentul vizat. 

Chestionarele de feedback ale pacienților, sunt confidenţiale şi anonime şi vizează doar prelucrări 

statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor din 

spitale. 

 Art.116. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc după informarea expresă a persoanei a 

caror date sunt prelucrate. Informarea se realizează prin: înscrierea în toate documentele oficiale a 

numarului de operator de date cu caracter personal, avertizarea expresă cuprinsă în consimțămintele 

semnate de pacient pe parcursul spitalizării și/sau prin informare verbală din partea personalului 

angajat. 

 

Capitolul XX - ELIBERAREA ȘI LIVRAREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ A 
MEDICAMENTELOR 

 

Art.117. Eliberarea medicamentelor pe baza condicilor destinate truselor de urgență (dulapurilor de 

urgență) 

Art.118. Eliberarea acestor medicamente se face pe baza solicitării scrise sau on line a secţiei 

prescriptoare. Baremul truselor sau al dulapurilor de urgență este aprobat de medicul șef al 

compartimentului, conţine medicamente de urgență specifice secţiei respective în cantități 

suficiente pentru o perioadă stabilită. 

Art.119. Protocol 

Primirea, condicii de prescripţii medicale: 

- verificarea antetului, a ştampilei secţiei solicitante, a parafei medicului prescriptor; 

- verificarea valabilității condicii (data); 

- identificarea medicamentelor, concentraţiilor, căilor de administrare. 

Pregătirea medicamentelor pentru eliberare: 

- Medicamentele sunt aduse pe masa de eliberare din zona de depozitare. Se verifică integritatea 
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ambalajelor și termenul de valabilitate pe durata utilizării. În cazul în care medicamentele nu se 

eliberează în ambalaj original, reambalarea acestora se face în ambalaje de bună calitate, pe care se 

inscripţionează: denumirea medicamentului, cantitatea, concentraţia, seria, termenul de valabilitate, 

informaţii privind condiţii speciale de păstrare a medicamentului. 

- Condica de medicamente destinataă truselor de urgență (sau dulapurilor de urgență) pregătită 

pentru eliberare se introduce în sistemul informatic. 

- Finalizarea eliberării condicilor pentru trusele de urgența( dulapuri de urgență). 

- Medicamentele sunt predate delegatului secţiei prescriptoare, un exemplar al condicii rămânând în 

farmacie, al doilea exemplar fiind returnat compartimentului. 

 
Capitolul XXI - REGLEMENTĂRI PRIVIND ANUNȚAREA 

APARȚINĂTORILOR CU PRIVIRE LA DECESUL PACIENȚILOR 
 

Art.120. În cazul decesului pacienților internați, medicul curant va anunța decesul telefonic, la 

numarul de contact lasat de pacient la F.O.C.G . 

Art.121. În cazul decesului unui nou născut, medicul curant va informa mama nou născutului despre 

data şi ora decesului copilului, iar mama va semna în FOCG a copilului, cu privire la faptul ca a fost 

informată în legatură cu data și ora decesului. 

Art.122. În cazul nou născuților a caror mame sunt învoite sau externate (pe diverse motive ex: 

îngrijire copii, internate în alte spitale), decesul va fi anunțat telefonic. 

Art.123. În cazul copiilor abandonați, vor fi informați, după caz, mama (dacă Poliția i-a identificat 

locația) sau aparținătorii/ tutorele. 
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Capitolul XXII - REGLEMENTĂRI PRIVIND INTERACȚIUNEA, 
RELAȚIONAREA ȘI PRELUAREA ÎN ÎNGRIJIRE A PACIENȚILOR CU 

DIZABILITĂȚI SAU NEVOI SPECIALE 
 
Scopul reglementării este de a trasa câteva linii directoare clare care pot ajuta în a face 

alegeri cât mai bune în termenii de comunicare şi interacţiune cu persoanele cu dizabilităţi, 

precum și intervenția personalului medical în cazul pacienților cu dizabilități astfel încât actul 

medical să se desfășoare într-o notă de profesionalism, respect și comportament adecvat. 

Obiectiv vorbind, dizabilitatea este o parte a realităţii noastre, este ceva cu care toată lumea 

se confruntă în mod normal cel puţin o dată în viaţă - fie venim în contact prin intermediul cuiva 

apropiat sau fie ni se întâmplă personal, pe un termen mai lung sau mai scurt, cu o complexitate 

mai mult sau mai puţin pronunţată. În ciuda acestui fapt, nu există întotdeauna o interacţiune 

uşoară cu persoanele cu diferite dizabilităţi. Reacţiile incomode nu apar neapărat din răutate, ci din 

cauza lipsei de experienţă, pentru că nu există un exemplu pozitiv, sau din ignoranţă. 

DEFINIŢIA DIZABILITĂŢII  

Din punct de vedere istoric, cuvântul "dizabilitate" a fost folosit ca un sinonim pentru 

"incapacitate". O dizabilitate ar putea fi definită ca o consecinţă a unei condiţii care limitează o 

persoană de a utiliza una sau mai multe dintre abilităţile ei/lui, cum ar fi mersul pe jos, vorbirea, 

văzul, auzul, raţionamentul sau abilităţile de învăţare. În cazul în care o persoană se comportă 

"ciudat", ar trebui să luăm întotdeauna în considerare faptul că ar putea avea o problemă care nu 

este evidentă. Încearcă să fii tu însuţi, lasă bunul simţ şi prietenia să facă să cadă barierele care pot 

apărea. Unii oameni consideră că a avea o dizabilitate poate merge mai departe decât ceea ce 

considerăm în mod uzual prin sensul termenului în general, spre exemplu:  

 Dacă eşti timid în comunicare sau nu prea ştii cum să porţi o comunicare deschisă cu alte 

persoane;  

 Când ai o condiţie care te face să te simţi inconfortabil;  

 Lipsa de cunoştinţe (de exemplu, unii oameni simt că au un handicap în cazul în care nu 

cunosc limba vorbită a ţării/comunităţii pe care o vizitează);  

 Oboseală sau rezistenţa redusă la efort (datorită unor condiţii variate, temporare sau 

permanente);  

 Condiţii respiratorii (datorate bolilor de inima, astm, emfizem, sensibilitate la mediu or 

substanţe chimice sau alte simptome provocate de stres, efort, sau expunerea la cantităţi 

mici de praf sau fum, arome şi produse parfumate, agenţi de curăţare, etc.);  



192 
 

 Timpul poate depăşi efectul unei dizabilităţi (dacă investeşti suficient timp într-o prietenie 

cu cineva care are o problemă de vorbire, o să vă puteţi înţelege reciproc perfect);  

 Dacă ai limitări temporare datorate: chirurgiei, accidentelor sau rănirii (oase rupte, 

amigdalită, apendicită, etc.).  

În concluzie, o definiţie largă a dizabilității nu exclude pe nimeni deoarece, la un moment 

dat în viaţă, toată lumea trebuie să depăşească anumite limite care pot varia în funcţie de severitate 

şi durată (de la parţială la totală, de la temporară la permanentă). Astfel, concluzia este "Toată 

lumea are un handicap într-un fel", doar că, în unele cazuri, limitările sunt mai pronunţate.  

DEFICIENȚĂ - DIZABILITATE - HANDICAP  

O deficiență este afecţiunea fizică sau organică ce determină o stare critică în plan medical 

și/sau psihologic (pierderea sau deficitul unor funcţii ori chiar a unui organ ce defavorizează 

desfăşurarea activităţii). 

O dizabilitate este o condiţie care poate fi cauzată genetic, de un accident, de o boală sau o 

traumă, condiţie care poate limita abilităţile unei persoane precum vederea, auzul, vorbirea, 

mobilitate sau funcţia cognitivă.  

Un handicap este o constrângere fizică sau una legată de atitudine, care-i este impusă unei 

persoane, indiferent dacă acea persoană are sau nu o dizabilitate. Handicapul accentuează 

consecinţele, dificultăţile de adaptare la mediu şi ia în consideraţie şi stările critice ce apar prin 

educaţie deficitară, condiţii de mediu ce defavorizează evoluţia normală, perturbările funcţionale 

sau destructurarea lor, inadaptările, obişnuinţele şi comportamentele neadaptive, întârzierile, 

retardurile şi privaţiunea temporară de o funcţie, etc. 

Rampele abrupte, scările, lipsa liftului într-o clădire care are mai mult de un nivel, uşile 

înguste, sunt doar câteva exemple de bariere impuse persoanelor cu dizabilităţi care folosesc 

scaunele cu rotile.  

INTERACŢIUNEA CU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI  

Persoanele cu dizabilități au nevoi comune și în interacțiunea cu acestea, precum și 
preluarea lor în îngrijire este nevoie de următoarele: 

• respect, 
• cunoașterea și înțelegerea situației lor, 
• solidaritate din partea cadrelor medicale, 
• oferirea serviciilor medicale de calitate în corespondență cu nevoile speciale. 

1. Socializare  

Oamenii sunt fiinţe sociale iar interacţiunea este un proces natural de zi cu zi, indiferent de 

diferenţele dintre noi. Implică o persoană cu dizabilităţi în conversaţie sau în activitate, nu o lăsa 

pe dinafară doar pentru că te simţi stânjenit sau pentru că îţi este teamă că el/ea se va simţi 
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stânjenit/ă. Invită persoana aşa cum ai face cu oricine altcineva şi las-o să decidă singură dacă vrea 

să participe sau nu.  

2. Întâlnirea cu o persoană cu dizabilităţi  

Când te întâlneşti cu o persoană cu dizabilităţi pentru prima dată, zâmbeşte-i şi întâmpin-o 

cu un gest obişnuit de salut sau cu un salut verbal. Întinde braţul pentru o strângere de mână, dacă 

asta faci de obicei. În cazul în care persoana nu poate să folosească mâna, îţi va spune, şi va 

aprecia că e tratată ca pe oricine altcineva. Dacă este evident că nu poate folosi mâinile, atingeţi 

uşor persoana pe umăr sau pe braţ de bun venit şi pentru a-ţi face cunoscută prezenţa.  

Dacă te întâlneşti cu o persoană cu dificultăţi de vedere (nevăzător), în primul rând 

identifică-te verbal. Dacă vă cunoaşteţi deja sau dacă v-aţi mai întâlnit înainte, reaminteşte-i în ce 

context, persoana nu are indicii vizuale pentru a-şi reîmprospăta memoria.  

3. Eliminarea barierelor  

 a) Mediul  

Dacă îngrijești o persoană care utilizează un scaun cu rotile, locaţia trebuie dotată cu rampe 

sau lift şi uşi (la intrare, lift, baie) suficient de mari şi camere spaţioase pentru a avea loc un scaun 

cu rotile. Dacă îngrijești o persoană care foloseşte un scaun cu rotile, rearanjează mobilierul astfel 

încât scaunul cu rotile să aibă acces la toate zonele.  

Un mediu zgomotos sau întunecat, sau oameni care vorbesc în acelaşi timp, ar putea 

îngreuna participarea la conversaţie a persoanelor care au o deficienţă de vorbire, auz sau de 

vizibilitate. Aranjează căi de acces pentru deplasarea persoanelor cu deficienţe de vedere şi 

descrieţi-i încăperea, cu posibilele obstacole. De asemenea, dacă o persoană nevăzătoare vine de 

mai multe ori într-o locaţie, nu schimba mobilierul fără a-i comunica în prealabil şi nu lăsa diverse 

lucruri pe podea, deoarece de cele mai multe ori ea îşi va aminti foarte rapid locul şi obstacolele 

sale. Atenţie, o persoană cu sensibilitate chimică pronunţată poate avea o reacţie la fum, 

parfumuri, produse de curăţare, sau la alte forme de toxine din mediul înconjurător.  

 b) Atitudine şi abordare  

Când întâlneşti oameni cu diferite deficienţe, s-ar putea să devii ezitant şi prea atent în 

alegerea cuvintelor şi comportamentului faţă de acea persoană.  

Fiecare individ este diferit, unele persoane vor găsi uşor o modalitate de a interacţiona şi 

de a socializa, aşa cum alţii vor găsi că este dificil să se adapteze. Întotdeauna aminteşte-ţi că o 

persoană cu dizabilităţi este în primul rând o persoană.  
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El/ea este ca oricine altcineva, singura diferenţă fiind limitările legate de dizabilitatea sa. 

Persoanele cu dizabilităţi (ca şi toţi ceilalţi, de altfel), preferă să te concentrezi pe abilităţile lor, nu 

pe deficienţele lor.  

Apreciază persoana în primul rând. Evită privirile şi cuvintele care arată milă sau 

superioritate. Atitudinile şi comportamentele sunt cele mai dificile bariere de depăşit de către 

persoanele cu dizabilităţi.  

4. Bune maniere privind persoanele cu dizabilităţi  

Mulţi oameni se simt inconfortabil în jurul persoanelor cu dizabilităţi, nu din cauza 

dizabilităţii în sine, ci pentru că nu ştiu cum să se comporte atunci când sunt în prezenţa unei 

persoane cu deficienţe.  

Trebuie să înţelegi că o persoană cu dizabilităţi este exact ca orice altă persoană, ca tine şi 

ca mine. El/ea are aceleaşi aspiraţii interioare, aceleaşi temeri, are aceleaşi simţiri, trăiri şi nevoi ca 

tine. Noi, toţi, ţintim spre obiective similare. Singura diferenţă este că unele persoane au mai multe 

limitări, sau alte limitări, faţă de altele.  

Regulile de etichetă privind persoanele cu dizabilităţi sunt în mare parte aceleaşi ca şi 

regulile generale ale bunelor maniere în societate. Comunicarea ar trebui să decurgă cât mai 

natural posibil. Desigur, există unele aspecte care trebuiesc luate în considerare pentru a evita 

situaţiile incomode, a nu ofensa pe cineva sau de a nu risca să fim nepoliticoşi.  

În continuare prezentăm câteva recomandări generale, însă trebuie ținut cont de faptul că 

fiecare este diferit, iar unele reguli se pot aplica în mod diferit în funcţie de circumstanţe:  

 Una din primele reguli atunci când întâlneşti o persoană cu o dizabilitate fizică este: nu 

te uita stăruitor!  

 Dacă abia te-ai întâlnit cu o persoană cu dizabilităţi, evită să faci remarci care sunt 

intruzive sau prea personale. Nu pune întrebări nepotrivite. Exemplu: nu spuneţi "Ce s-a 

întâmplat cu tine?" sau "De ce nu poţi să mergi normal?"  

 Menţionează deficienţa unei persoane numai dacă aceasta este esenţială pentru 

conversaţie, ori în cazul în care persoana aduce în discuţie subiectul sau indică faptul că 

ar vrea să discute despre asta.  

 Când descrii o persoană cu dizabilităţi, accentul ar trebui să cadă mai degrabă pe 

individualitatea persoanei, decât pe deficienţele acesteia. Nu defini omul după 

deficienţele avute.  

 Fii tu însuţi - la fel ca în orice situaţie nouă, toată lumea se va simţi mai bine dacă te 

relaxezi.  
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5. Comunicarea  

În comunicarea cu o persoană cu dizabilităţi, bazează-te pe bunul simţ. Tratează-i pe 

ceilalţi aşa cum ţi-ai dori să fii tu tratat şi permite-ţi întotdeauna să te adaptezi la preferinţele 

individuale ale persoanei. Ţine minte că există o comunicare reală doar atunci când cealaltă 

persoană înţelege mesajul pe care-l transmiţi şi viceversa.  

Sugestii generale în comunicare  

 Comunică şi comportă-te ca şi cum ai discuta cu oricine altcineva.  

 Dacă este necesar, adaptează-ţi metoda comunicării la nevoile oamenilor.  

 Aminteşte-ţi cele 4 reguli principale de comunicare: rămâi concentrat, ascultă cu atenţie, 

încearcă să vezi punctul de vedere al celeilalte persoane, răspunde cu empatie.  

 Dacă ai dificultăţi în comunicarea cu o persoană cu dizabilităţi, găseşte un alt mod şi 

încearcă din nou (de exemplu, foloseşte desene, un calculator, etc.).  

 Vorbeşte direct persoanei cu dizabilităţi, nu prin intermediul asistentului, însoţitorului, 

sau interpretului, care s-ar putea să fie prezenţi.  

 Nu vorbi despre persoana cu dizabilităţi ca şi cum ar fi invizibilă, nu ar putea înţelege 

ceea ce se spune sau nu este în măsură să vorbească pentru ea.  

 Nu ridiculiza pe cineva din cauza deficienţelor - acesta este un comportament opresiv şi 

nu ar trebui să fie tolerat. În acelaşi timp, o atitudine de superioritate sau care arată un 

fals entuziasm este, de asemenea, înjositoare.  

Limbajul  

Limbajul joacă un rol critic în modelarea gândurilor, credinţelor şi sentimentelor noastre. 

Limbajul este un instrument puternic, aşa că ar trebui să fie utilizat în mod corespunzător:  

 Alege-ţi cuvintele - ai grijă să nu faci remarci personale intruzive, ofensatoare sau 

nepotrivite.  

 Evită cuvintele sau frazele care pot forma o percepţie eronată asupra persoanelor cu 

dizabilităţi.  

 Folosirea în exces a cuvântului "Normal" ar putea fi nepotrivită pentru că este un termen 

foarte subiectiv - cine sau ce este normal, oricum?  

Termeni recomandaţi versus de evitat în limbaj  

În continuare poţi găsi o listă cu termeni care pot fi consideraţi ofensatori pentru 

persoanele cu dizabilităţi, vis-a-vis de limbajul considerat acceptabil/adecvat:  

UTILIZAŢI EVITAȚI 
Persoană cu dizabilităţi 
Persoană care se confruntă cu provocări 

Handicapat  
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UTILIZAŢI EVITAȚI 
A avea o dizabilitate  
Ex: Maria are o dizabilitate  

A suferi de... este afectat de... este o 
victimă a...  

Persoana cu epilepsie, dislexie, 
schizofrenic  

Epilepticul, dislexicul, schizofrenicul ăla...  

Persoana cu deficienţă motorie  
Alexandru are o deficienţă motorie  

Olog  
"Mihai e şchiop"  

Persoană care utilizează scaunul cu rotile, 
fotoliu rulant  

Ăla din căruț  

Persoană cu deficienţe de auz 
Persoană cu limitare de auz 

Ăla surdu’, surdul  

Persoană cu sindrom Down Mongol  
Persoană cu deficienţe de vedere 
Persoană nevăzătoare 

Orbul  

Persoană fără dizabilităţi vizibile  Normal  
Persoană cu dizabilităţi mentale sau 
emoţionale 

Handicapat mintal  

Persoană cu dizabilităţi de învăţare  Retardat, imbecil  
Persoană care a experimentat stres 
emoţional sau mental 

Bolnav psihic  

Persoană cu dizabilităţi de sănătate mintală Bolnav mintal  
Persoană cu deficienţe de creştere  Pitic  
Nu folosiţi niciodată cuvântul victimă! Este o victimă...  
Persoană cu dizabilităţi de vorbire  Mut  
Toaletă accesibilă 
Toaletă pentru persoanele cu dizabilităţi  

Toaletă pentru handicapaţi  

Parcare pentru persoanele cu dizabilităţi  Parcare pentru handicapaţi  
Autobuze adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi  

Autobuz pentru handicapaţi  

Persoană cu dizabilităţi congenitale  Defect din naştere  
 

Nu folosiți niciodată aceşti termeni, deoarece aceştia sunt negativi şi întăresc 

stereotipurile: handicapat, bolnav, invalid, anormal, nebun, sărman, sărac, nenorocit…  

 

INTERACŢIUNEA ŞI DIFERITE TIPURI DE DIZABILITĂŢI  

Sugestii generale  

 Comportă-te natural şi cu respect, aşa cum ai dori să fi tratat şi tu;  

 Nu presupune, întreabă! Nu presupune nimic legat de o persoană cu dizabilităţi. Doar 

pentru că o persoană are o deficienţă, nu înseamnă că are şi altele (de exemplu: o persoană 

într-un scaun cu rotile nu are neapărat o dizabilitate mentală, iar o persoană nevăzătoare nu 

are neapărat o problemă cu auzul). Dacă nu eşti sigur/ă dacă te comporţi în mod 

corespunzător sau foloseşti un limbaj adecvat, pur şi simplu întrebă.  
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 Contactul vizual – uită-te întotdeauna direct la persoana cu care vorbeşti.. acelaşi lucru este 

valabil şi în cazul în care aceasta este o persoană cu dizabilităţi.  

 Tratează persoanele cu dizabilităţi cu demnitate şi respect, nu cu milă - nu vorbi de sus 

persoanelor cu dizabilităţi şi nu te purta cu adulţii de parcă ar fi copii. Nu pune persoanele 

cu dizabilităţi pe un piedestal şi nu le vorbi cu exagerat entuziasm, de parcă îndeplinind 

activităţi cotidiene normale ar fi un lucru extraordinar.  

 Încurajează persoana să-şi exprime opiniile - dacă persoana este adultă, trateaz-o ca atare, 

iar dacă persoana este un copil, ascultă-l şi încurajează-l.  

 Foloseşte un ton normal al vocii – ridicarea vocii provoacă confuzie, iar dacă persoana nu 

înţelege te va atenţiona.  

 Respectă spaţiul personal al persoanei cu dizabilităţi. Exemplu: Păstrează o distanţă de 

siguranţă de scaunul cu rotile, dacă persoana foloseşte unul. Nu te sprijini de fotoliul rulant 

al unei persoane şi nici nu-l utiliza fără permisiune. Aminteşte-ţi că un scaun cu rotile 

devine o extensie a corpului persoanei care îl foloseşte şi este extrem de important pentru 

acea persoană. Acelaşi lucru este valabil pentru cârje, cadre şi bastoane.  

 Atingerea - Nu atinge sau nu te juca fără permisiune cu un câine-ghid care asistă o 

persoană cu dizabilităţi. În acest caz, câinele nu este un animal de companie, el este 

responsabil pentru siguranţa proprietarului şi este întotdeauna ocupat. Nu atinge o persoană 

care are o dizabilitate, decât dacă există un motiv bun (cum ar fi strângerea de mână în 

semn de salut sau în cazul în care persoana a solicitat ajutor). Cu toate acestea, poţi atinge 

uşor pe mână o persoană cu dizabilităţi de auz pentru a-i atrage atenţia. Nu împinge 

niciodată scaunul cu rotile al unei persoane fără permisiunea acesteia. Nu te retrage dacă 

întâlneşti o persoană cu SIDA; strângeţi-i mâna ca oricărei alte persoane - nu poţi lua 

SIDA printro simplă atingere sau strângere de mână.  

 Nu evita folosirea unor termeni sau expresii comune care conţin cuvinte ca "a vedea", “a 

merge” sau “a auzi” în jurul persoanelor cu dizabilităţi. A fi prea conştienţi de invaliditatea 

unei persoane poate provoca disconfort şi stânjeneală.  

 Nu ocupa locurile special amenajate în autobuz, nu folosi toaletele accesibile, nu parca în 

parcările sau alte spaţii rezervate şi destinate utilizării de către persoanele cu dizabilităţi. 

Ceea ce pentru unii este o alegere, pentru alţii este o necesitate.  

 Nu uita să te relaxezi. Cu toţii facem greşeli. Dacă ai uitat vreo regulă de bună cuviinţă, 

cere-ţi scuze. Important este să se păstreze simţul umorului şi dorinţa de a interacţiona.  
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STRATEGIILE DE INTERACŢIUNE PENTRU LIMITĂRI SPECIFICE  

Mai jos sunt prezentate unele recomandări pentru o mai bună interacţiune cu persoanele cu 

dizabilităţi specifice:  

Deficiențe de motricitate 

Cuprind infirmitățile motorii sau locomotorii, precum și unele boli permanente 

(respiratorii, cardiopatiile, diabetul) și care influențează în mod negariv capacitatea fizică. 

Atunci când întâlneşti o persoană care foloseşte un fotoliu rulant reţineţi următoarele:  

➢ Atunci când vorbeşti pentru mai mult timp cu o persoană într-un scaun cu rotile sau micuţă de 

statură, întrebă persoana dacă şi-ar dori să se mute într-un loc unde aţi putea sta şi vorbi la acelaşi 

nivel vizual. În acest mod amândoi vă scutiţi de un gât înţepenit. Dacă ai dubii, întrebă persoana 

ce preferinţe are, dacă nu, ai putea lua loc sau sta pe vine/pe genunchi în faţa persoanei;  

➢ Evită gesturile nepotrivite, cum ar fi mângâierea persoanei cu dizabilităţi pe cap; cel mult 

dedică acest semn de afecţiune copiilor;  

➢ Nu descuraja copii în a pune întrebări unei persoane legate de scaunul cu rotile pe care îl 

foloseşte. O comunicare deschisă ajută de obicei în depăşirea fricii şi a ideilor 

preconcepute/eronate;  

➢ Nu presupune că a folosi un scaun cu rotile este o tragedie şi nu clasifica o persoană care 

foloseşte un scaun cu rotile ca "bolnavă". Un fotoliu rulant bine echipat, de fapt, poate oferi 

libertate în mişcare contribuind la independenţa utilizatorului în viaţa de zi cu zi;  

➢ Atunci când o persoană care foloseşte un scaun cu rotile "se transferă" din fotoliul rulant într-

un alt scaun, în maşină sau pe pat, este corect să laşi scaunul cu rotile mereu la îndemână. În cazul 

în care crezi că ar fi cel mai bine să fie mutat, întrebă persoana care utilizează scaunul cu rotile 

care este cea mai bună opţiune pentru ea;  

➢ Vorbeşte unei persoane care foloseşte un scaun cu rotile, un baston sau cârje utilizând un 

volum al vocii normal.  

Deficiențe de auz 

Fac parte din categoria afecțiunilor senzoriale, când intervin dificultăți majore în însuşirea 

limbajului (muţenia), iar când degradarea auzului se produce după achiziţia structurilor verbale, 

are loc un proces de involuţie la nivelul întregii activităţi psihice. 

Atunci când vorbeşti cu o persoană care nu aude sau foloseşte un aparat auditiv, ţine cont 

de următoarele:  
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➢ Pentru a atrage atenţia unei persoane care are dizabilităţi de auz, atinge uşor persoana pe umăr 

sau pe mână;  

➢ Când vorbeşti cu cineva care are o dizabilitate de auz, fi mereu aşezat cu faţa spre interlocutor 

şi vorbeşte rar şi clar pentru a vedea dacă aceasta poate citi pe buze. Multe persoane cu astfel de 

deficienţe sunt capabile să înţeleagă mesajul prin citirea buzelor vorbitorului;  

➢ Este de preferat să laşi persoana să preia conducerea în stabilirea modului de comunicare, cum 

ar fi labiolectura, limbajul semnelor, sau cel scris;  

➢ Cei care cunosc labiolectura se bazează pe expresii faciale şi pe limbajul corpului pentru a 

înţelege mesajul transmis. Când vorbeşti, ţine mâinile şi alimentele departe de gură. Evită guma de 

mestecat, fumatul sau să îţi acoperi gura în timp ce vorbeşti.  

➢ Nu este necesar să strigi, bileţele scrise te vor ajuta mai mult;  

➢ Cu anumite persoane te-ar ajuta să simplifici propoziţiile şi să utilizezi mai mult expresiile şi 

limbajul corpului;  

➢ Dacă ai observat că o persoană poartă un aparat auditiv, nu ridica vocea decât dacă persoana îţi 

solicită acest fapt.  

Deficiențe cognitive 

Sunt deficiențele de intelect, identificate printr-o serie de termeni precum deficiența 

mintală, inadaptare , întârziere mintală, oligofrenie, debilitate mintală și encefalopatie infantilă. 

Persoanele cu dizabilități intelectuale, se dezvoltă ca și celelalte persoane, doar că au 

nevoie de o perioadă mai îndelungată de timp pentru a-și însuși anumite deprinderi și abilități. Ele 

necesită mai mult timp pentru a învăța să vorbească, să meargă, să obțină anumite abilități de 

autonomie, cum ar fi îmbrăcatul, dezbrăcatul, mâncatul. Deși persoanele cu dizabilități intelectuale 

întâmpină anumite dificultăți de învățare, ele pot avea un anumit grad de independență sau chiar 

pot deveni independente pe deplin. 

Când întâlneşti pe cineva cu o dizabilitate de învăţare, de inteligenţă, sau a funcţiei 

cerebrale, ai în vedere următoarele:  

➢ Păstrează comunicarea simplă. Încearcă să foloseşti propoziţii scurte şi întrebări pentru o 

claritate mai bună;  

➢ Concentrează-te pe un singur subiect odată;  

➢ Lasă-i timp suficient interlocutorului pentru a răspunde, a pune întrebări şi a clarifica 

comentariile tale;  
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➢ Concentrează-te asupra persoanei atunci când îţi răspunde şi acordă atenţie folosirii limbajului 

corpului;  

➢ Dacă este cazul, repetă mesajele primite, pentru a confirma înţelegerea reciprocă;  

➢ În cazul în care este necesar, consolidează informaţiile cu imagini vizuale;  

➢ Limitează utilizarea sarcasmului şi a ironiei fine.  

Dizabilități vizuale 

Deficiențele de văz apar la persoanele cărora le este afectată vederea, începând de la 

naştere, sau pe parcursul vieţii, din cauza unor boli sau/ şi accidente. 

Atunci când comunici cu cineva cu probleme de vedere, ia în considerare următoarele 

sugestii:  

➢ Când doreşti să începi o conversaţie cu o persoană nevăzătoare, atinge persoana uşor pe braţ 

sau adresează-te verbal spunându-i numele pentru a-i obţine atenţia;  

➢ La prima întâlnire cu o persoană cu deficienţe de vedere, prezintă-te pentru a-i permite 

celeilalte persoane să afle despre cine este vorba. De asemenea, prezintă şi celelalte persoane care 

sunt în încăpere, de exemplu: "În stânga mea se află Ioana Georgescu";  

➢ Într-o conversaţie de grup, clarifică verbal cui anume te adresezi: "Dana, ai fost la Paris?"  

➢ Vorbeşte pe un ton normal al vocii - de obicei, o persoană cu deficienţe de vedere are auzul 

bine dezvoltat;  

➢ Anunţă atunci când te deplasezi dintr-un loc în altul şi când conversaţia s-a încheiat;  

➢ Când oferi locul unei persoane cu deficienţe de vedere, pune mâna persoanei pe spatele sau 

braţul scaunului. Este valabil şi pentru situaţia când oferi un obiect sau atunci când vrei să 

subliniezi unde se află un obiect;  

➢ Când intri într-o cameră cu o persoană cu dizabilităţi de vedere, descrie mobilierul şi locaţia 

unde se află fiecare piesă de mobilier, distanţele între ele, etc.;  

➢ Fii specific când descrii amplasarea obiectelor, de exemplu: "Există o masă la patru metri de 

tine, la ora două". De asemenea, limitează folosirea gesturilor decât dacă le explici;  

➢ Anunţă persoana dacă pleci, astfel încât ea să nu continue să îţi vorbească după ce ai plecat.  

Dizabilități de vorbire 

Deficiența de limbaj sau tulburarea de limbaj apare la o anumită vârstă şi din varii motive. 

Persoanele care dezvoltă o tulburare de limbaj, dezvoltă în general o stare de frustrare. 
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Comunicarea cu cei din jur este destul de greoaie, iar teama de a nu greşi îi împiedică în multe 

cazuri de a mai relaţiona cu cei din jur. 

Când întâlneşti o persoană cu deficienţe de vorbire ţine cont de următoarele:  

➢ Acordă convorbirii toată atenţia ta atunci când discuţi cu o persoană care are dificultăţi de 

vorbire;  

➢ Păstrează o atitudine încurajatoare mai degrabă decât una de corectare şi fii răbdător;  

➢ Când vorbeşti cu cineva cu o deficienţă de vorbire, ascultă-l cu atenţie, cu răbdare şi încearcă 

să înţelegeţi mesajul. Nu pretinde niciodată că înţelegi, nici nu întrerupe persoana în timp ce 

vorbeşte încercând să-i termini fraza. Repetă ceea ce ai auzit sau pune întrebări care necesită 

răspunsuri scurte, pentru a verifica dacă ai înţeles corect. Dacă nu reuşeşti să înţelegi – spune-i 

direct sau roagă persoana să repete fraza, să folosească o altă propoziţie cu acelaşi înţeles sau 

poate găsiţi alte modalităţi de comunicare (de exemplu, comunicarea scrisă);  

➢ De multe ori persoanele cu dizabilităţi de vorbire folosesc diverse dispozitive sau tehnici pentru 

a îmbunătăţi sau spori volumul şi intensitatea vocii. Fi pregătit pentru a comunica cu cineva care 

foloseşte un sintetizator de vorbire sau o tastatură alfabetică.  

Dizabilități ascunse 

Denumită şi dizabilitate invizibilă, o deficienţă ascunsă vederii poate împiedica eforturile 

unei persoane de a-şi îndeplini activităţile cotidiene, cum ar fi mersul la şcoală, la muncă, 

socializare, ş.a.m.d. O persoană ar putea avea probleme în a urmări o conversaţie, ar putea să 

refuze să scrie sau să citească, ar putea avea o cerinţă care să sune un pic straniu, sau ar putea să 

spună ori să facă ceva ce poate părea nepotrivit. Acea persoană poate avea un handicap ascuns, 

cum ar fi alergiile, astmul, un handicap de învăţare, leziuni traumatice cerebrale, retard mintal, sau 

boli psihice, sensibilitate mai mare la anumite mirosuri sau substanţe, etc.  

Deficiențe de comportament 

Presupune cunoaşterea manifestărilor comportamentale ce au la bază unele atitudini şi 

conduite de risc, dependente fiind de: 

₋ nivelul intelectual; 

₋ cunoştinţele şi experienţele de viaţă; 

₋ caracteristicile organizării sociale; 

₋ funcţionalitatea relaţiilor intersubiective. 

 

Nu faceți presupuneri cu privire la persoană sau la dizabilitatea ei. Fii cu mintea 

deschisă!  



202 
 

 

PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI ŞI AJUTORUL  

Marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi nu au nevoie de ajutor. Oferă ajutorul tău 

unei persoane cu dizabilităţi dacă crezi că este potrivit, însă aşteptă răspunsul ei şi asist-o numai 

dacă primeşti confirmarea. Dacă nu este clar cum anume să ajuţi, întrebă persoana pentru a-ţi 

explica ce trebuie să faci.  

 

CUM SĂ OFERI AJUTORUL  

Ia în considerare aceste sfaturi generale atunci când doreşti să ajuţi o persoană cu 

dizabilităţi:  

➢ Dacă nu cunoşti deja persoana, prezintă-te;  

➢ Oferă ajutorul în mod adecvat – oferă ajutorul în modul în care oamenii au nevoie şi 

spun, şi nu cum crezi că ar trebui făcut;  

➢ Nu fi jignit dacă nu este nevoie de ajutorul tău;  

➢ Întreabă cum să ajuţi (în detaliu);  

➢ Asistă persoanele cu dizabilităţi când ajutorul este necesar sau solicitat, însă nu 

descuraja participarea activă a persoanelor;  

➢ Nu presupune că o persoană cu dizabilităţi are mereu nevoie de ajutor. Dacă doreşti să 

oferi ajutorul, întreabă mai întâi dacă este necesar. Dacă nu ştii cum să ajuţi întrebă cum se face;  

➢ Uneori o persoană se poate simţi suficient de confortabil pentru a cere ajutorul;  

➢ Nu te oferi de prea multe ori să ajuţi, uneori acest obicei poate deveni enervant;  

➢ Respectă întotdeauna demnitatea persoanei cu dizabilităţi, individualitatea şi dorinţa sa 

de independenţă. Dacă consideri că ajutorul tău ar putea fi necesar într-o anumită situaţie, nu asista 

fără a cere permisiunea mai întâi;  

➢ Fii răbdător atunci când oferi asistenţă!  

➢ Dacă şti că o persoană are o deficienţă de vedere, şi crezi că ar putea avea nevoie de 

ajutor, nu o brusca sau nu o apuca de braţ din senin. În primul rând, identificăte, apoi întrebă dacă 

doreşte să ia braţul tău pentru a putea primi asistenţă. Ulterior, descrie locul în termeni clari, astfel 

încât persoana să înţeleagă cum este terenul, care sunt barierele sau parametrii.  
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Paşi atunci când oferim ajutor  

 

 

OFERIREA DE INDICAŢII ŞI CUM SĂ ÎNSOŢEŞTI PERSOANELE CU 

DIZABILITĂŢI  

Mai jos se regăsesc unele sugestii pentru a acorda indicaţii sau recomandări pentru 

însoţirea persoanelor cu diferite dizabilităţi:  

➢ Când asişti o persoană cu dizabilităţi nu-ţi asuma nici un risc, de exemplu: nu traversa 

drumul în grabă, nu alerga;  

➢ Când ţi se solicită indicaţii de către o persoană care foloseşte un scaun cu rotile, oferă-i 

informaţii cu privire la elemente precum distanţa şi calitatea drumului, condiţiile meteorologice, 

locaţia rampelor sau a accesibilizărilor şi a posibilelor obstacole fizice (scări, praguri, denivelări 

abrupte);  

➢ Când conduci o persoană cu deficienţe de vedere, foloseşte termeni exacţi, cum ar fi "o 

sută de metri la stânga" sau "zece paşi la dreapta";  

➢ Când eşti rugat să ghidezi pe cineva cu un handicap de vedere, niciodată nu împingeţi 

sau trageţi persoana. De asemenea, este periculos să laşi persoana să meargă înaintea ta. Permite-i 

să te ia de braţ şi mergi uşor înaintea persoanei. Menţionează uşile, scările, sau bordurile, pe 

măsură ce vă apropiaţi de ele;  

➢ Când însoţeşti sau ajuţi o persoană cu dizabilităţi, ia în calcul un timp suplimentar de 

care acea persoană are nevoie pentru a face sau a spune ceva. Lasă persoana să decidă 

ritmul/viteza mersului şi al vorbirii;  

➢ Dacă o persoană foloseşte baston, cârje sau scaun cu rotile, ai grijă să nu fi în drumul ei 

sau să nu mergi prea aproape de ea, pentru a evita incidente pentru amândoi.  
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PRELUAREA ÎN ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI  

Atitudinea personalului medical în fața pacientului cu dizabilități 

Pentru ca actul medical să se desfăşoare într-o notă de profesionalism, respect şi 

comportament adecvat, personalul medico-sanitar trebuie să aibă o atitudine corectă față de 

pacientul cu dizabilități și este necesar să ţină cont de anumite elemente specifice, cum ar fi: 

 să-i inspire încredere; 

 să-i explice pe înţelesul lui problema medicală pe care o are; 

 să-i accepte explicaţiile; 

 să-l accepte şi înţeleagă ca persoană cu dizabilităţi; 

 să nu creeze stări conflictuale; 

 să-i înţeleagă suferinţa; 

 să comunice cu persoanele ce-l însoţesc aspecte legate de boală şi tratament; 

 să-i observe reacţia corpului la anumiţi stimuli; 

 sa-i dezamorseze stările conflictuale; 

 să ia atitudine; 

 să determine o poziţie pozitivă a pacientului faţă de consultaţia medicală şi 

tratament; 

 să dezvolte elemente de comunicare nonverbală pe înţelesul acestuia; 

 să evite iniţierea unor discuţii contradictorii şi neconstructive; 

 să îşi controleze propria atitudine, conduită şi comportament faţă de pacientul său 

cu dizabilităţi. 

Factorii care le-ar putea creşte, pacientilor cu dizabilitati, vulnerabilitatea la stres sau le-ar 

putea înrăutăţi situaţia medicală, astfel: 

₋ Probleme de sănătate – probleme cu tensiunea arterială, probleme respiratorii, 

riscul de producere a unor căzături, răniri minore, vânătăi, lipsă de mobilitate; 

₋ Diminuări ale unor simţuri, cauzate de vârstă – scăderea vederii (care poate limita 

orientarea spaţială şi poate duce la stări de confuzie) sau diminuarea auzului (care 

poate conduce la înţelegerea incompletă a lucrurilor pe care alţii le spun); 

₋ Probleme cognitive – dificultăţi de atenţie, de concentrare sau de memorie; 

₋ Zgomot care poate limita auzul sau care poate interfera cu aparatele auditive; 

₋ Limitarea accesului la toalete sau la zonele comune de servire a mesei. 
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Unele persoane cu dizabilități pot să nu conștientizeze anumite pericole și riscuri cu care se 

pot confrunta în spital și care le pot afecta siguranța personală. 

Din aceste considerente, uneori persoanele cu dizabilități pot avea nevoie de un anumit 

suport și de supraveghere. 

Comunicarea personalului medical cu pacientul cu dizabilitati 

În comunicarea cu persoanele cu dizabilități personalul medical trebuie să fie atent la 

limbaj și atitudine deoarece persoanele cu dizabilități sunt mult mai sensibile la emoții, stări, 

supărări. Atitudinea, pe care o personalul medical o manifestă fată de persoanele cu dizabilităti, 

poate crea bariere sau, dimpotrivă, poate dezvolta o comunicare eficientă. În timpul comunicării 

cu persoanele cu dizabilități este necesar ca personalul medical să utilizeze cu grijă cuvintele, să 

fie atent la atitudinea pe care o abordează față de aceste persoane, deoarece limbajul cu care se 

adresează personalul medical persoanelor cu dizabilități influențează modul în care aceste 

persoane se văd pe ele însele sau pe ceilalți. 

Personalul medical va evita cuvintele și expresiile referitoare la discriminare, stigmatizare 

sau asociate cu acestea deoarece un limbaj negativ referitor la dizabilități și deficiențe are un 

impact puternic asupra persoanei. 

Pentru realizarea unei comunicări adecvate se apelează la un interpretor mimico-gestual cu 

care spitalul are încheiat un parteneriat de colaborare. 

Examinarea pacientului cu dizabilități 

Personalul medical trebuie să cunoască şi apoi să recunoască, unele sindroame care sunt 

legate direct de deficiența de intelect astfel încât comunicarea să se realizeze la nivelul și pe 

înțelesul pacientului. O comunicare eficientă cu pacientul cu deficit de intelect, face ca actul 

medical să se desfășoare corect. 

 În cazul unui pacient cu deficiență de auz, în procesul de comunicare cadrele 

medicale trebuie să se afle cu faţa la el, la nivelul lui/ ca înălţime și cu faţa liberă pentru a i se 

înţelege mesajul. 

 În cazul unui pacient cu handicap de văz este necesar a cunoaşte faptul că discuţia 

trebuie să se poarte normal, că înclinarea uşoară a corpului şi zâmbetul mai mult un rictus, sunt 

forme ce denotă nevoia menţinerii unui echilibru şi dorinţa de a fi tratat ca o persoană absolut 

normală. Fiind destul de suspicioşi, se va vorbi în permanenţă cu ei, calm şi cu răbdare, 

înlăturându-le teama şi sporindu-le încrederea, angajând chiar un dialog menit a răspunde 

problemelor de sănătate cu care se pot confrunta. 
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 În cazul unui pacient cu deficiențe de limbaj, cadrele medicale trebuie să 

dovedească înţelegere, să-l ajute să-şi învingă frica/teama de a vorbi, încurajându-l şi preţuindu-i 

silinţa în acest caz. 

 În cazul unui pacient cu deficiență de comportament, cadrele medicale trebuie să 

găsească, acolo unde se poate, o legătură, astfel încât comunicarea să fie eficientă de o parte şi de 

alta. Acceptare, încredere şi respect, înţelegere şi ajutor reciproc, iată câteva din „motivele” unei 

bune comunicări între cadrele medicale şi pacientul cu deficiențe de comportament. În aceste 

cazuri se impune cunoaşterea manifestărilor comportamentale ce au la bază unele atitudini şi 

conduite de risc, dependente fiind de: 

- nivelul intelectual; 

- cunoştinţele şi experienţele de viaţă; 

- caracteristicile organizării sociale; 

- funcţionalitatea relaţiilor intersubiective. 

În plan intern, pacientul cu deficiență de comportament se manifestă sub formă de: 

- anxietăţi şi frustrări prelungite; 

- slabă dezvoltare afectivă şi indiferenţă; 

- trăirea unor tensiuni exacerbate; 

- izolare şi evitarea celor din jur. 

În plan extern: 

- frică, râs şi plâns nestăpânit; 

- mânie sau negativism; 

- minciună, jaf (tâlhărie); 

- furt, viol, vagabondaj, omor. 

Cunoştinţele de la care cadrul medical trebuie să plece în comunicarea cu pacientul ce 

dezvoltă un handicap de comportament: seriozitate, imparţialitate, rigurozitate şi impunerea de 

respect prin profesionalism, vor fi punctele tari într-o astfel de relaţie cu pacientul, iar expresia 

psihică şi examenul psihologic vor definitiva profilul de personalitate a celui în cauză. 

Din punct de vedere al deontologiei profesională pacientul cu dizabilități va fi tratat 

la fel ca toţi ceilalţi pacienţi. 

 

Evaluarea /consilierea psihologică a pacienților cu dizabilități 

În cazul în care se impune evaluarea/consilierea psihologică a pacientului cu dizabilități, 

psihologul cu care spitalul are încheiat contract de colaborare va realiza o intervenție psihologică, 
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constând în identificarea unor posibile tulburări psihice, dar şi evaluarea cognitivă, emoţională, 

comportamentală şi a personalităţii pacientului. 

Psihologul realizează o evaluare a nivelului de funcţionalitate a individului în diferite 

domenii ale vieţii acestuia şi a modului în care existenţa unei anumite tulburări psihice afectează 

această funcţionalitate, utilizând o gamă variată de instrumente şi tehnici, precum observaţia 

sistematică, interviul clinic. 

Psihologul cu care spitalul are încheiat contract de colaborare va aplica următoarele reguli 

generale privind consilierea persoanelor cu dizabilități: 

₋ respectă confidențialitatea, evitând să discute despre pacientul consiliat în prezența 

acestuia cu alte persoane aflate în preajmă. 

₋ este discret în situația în care interlocutorul cu dizabilitate intelectuală are nevoie de 

sprijin. 

₋ este calm și dedică mai mult timp pacientului cu dificultăți de vorbire. În cazul în care 

pacientul vorbește cu dificultate – se urmăresc buzele, pentru a înțelege mai bine ce 

dorește să comunice. Unele persoane apreciază intervențiile în completarea propozițiilor 

lor astfel încât psihologul va verifica dacă și pacientul respectiv are asemenea 

preferință. 

₋ este răbdător cu pacienții cu dificultăți de receptare a mesajului care pot avea probleme 

de înțelegere a întrebărilor sau de asimilare a informației. 

₋ va încuraja pacienții cu dizabilități care nu au o părere foarte bună despre ei și au nevoie 

de încurajare și susținere pentru a se simți liberi în exprimare. Pentru eliminarea 

cutumei de etichetare sistematică a persoanelor cu dizabilități este nevoie ca toate 

categoriile de dizabilități să fie exprimate într-un mod neutru, evitându-se utilizarea 

termenilor depreciativi, a stigmatizărilor sau a conotațiilor nepotrivite. 

 

Reglementările privind interacțiunea, relaționarea și preluarea în îngrijire a pacienților 

cu dizabilități sau nevoi speciale vor fi prezentate tuturor noilor salariați la angajare, precum și 

personalului medical și auxiliar anual prin instruire specifică. 
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CAPITOLUL XXIII 
 
PLAN ANUAL DE CURĂȚENIE, DEZINFECȚIE PROFILACTICĂ ȘI TERMINALĂ, ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE RISC 

 

Nivel risc: 
- RISC SCĂZUT = SPAȚII ADMINISTRATIVE, CAMERA GARDĂ   
- RISC SCĂZUT = 1/ZI, CONTROL LUNAR                                   
- RISC MEDIU = SALOANE, PAVILION C parter, LABORATOARE, FARMACIE, SPĂLĂTORIE, VESTIARE 
- RISC MEDIU = 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR, CONTROL SĂPTĂMÂNAL                                                                                               
- RISC RIDICAT = SALOANE, SĂLI DE TRATAMENT, BLOC ALIMENTAR, OFICII, SPAȚIU DEȘEURI  
- RISC RIDICAT = 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR, CONTROL ZILNIC                                                                                                              
- RISC FOARTE RIDICAT = SĂLI DE OPERAȚII, SALĂ DE NAȘTERE, SECȚIA NEONATOLOGIE ȘI COMPARTIMENT ATI  
- RISC FOARTE RIDICAT = DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR, CONTROL ZILNIC      
 

NR. COMP. DENUMIRE 
SPAȚIU 

RITMICITATE 
CURĂȚENIE 

RITMICITATE DEZINFECȚIE DEZINFECȚIE 
TERMINALĂ 

FRECVENȚĂ 
CONTROL 

1 CAMERA DE GARDĂ CAMERA DE GARDĂ 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR DUMINICA CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

2 GINECOLOGIE 
B PARTER 

SALĂ TRATAMENT 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

3 SALON (S2-S6) – 5  1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR EXTERNARE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

4 OFICIU 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR MARTI CONTROL ZILNIC 

5 GRUP SANITAR / 
BAIE 

1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LUNI/ 
MIERCURI 

CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

6 NUCLEU ATI 
SALĂ DE 
OPERAȚIE 
 

SALĂ OPERAȚIE B 
 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

 
DUMINICA 

CONTROL ZILNIC 

7 CAMERĂ ODIHNĂ DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

 
DUMINICA 

CONTROL ZILNIC 

8 POST OPERATOR - 2  
  

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA 
DUMINICA 

CONTROL ZILNIC 

9 REZERVE- 2 DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA 
DUMINICA 

CONTROL ZILNIC 

10 PANSAMENT 
EXPLORĂRI 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DUMINICA CONTROL ZILNIC 

11 SALON SUPAPĂ DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 
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12 GRUP SANITAR   DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DUMINICA CONTROL ZILNIC 

13  SALĂ TRATAMENT 
(SALĂ PRIMIRI) 

3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR DUMINICA 
MIERCURI 

CONTROL ZILNIC 

14 OBSTETRICĂ 
E PARTER 

SALON OPERAȚIE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR VINERI/ 
LA EXTERNARE 

CONTROL ZILNIC 

15 SALĂ EXTERNĂRI 
 

3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 
 

3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR JOI CONTROL ZILNIC 

16 SALĂ MESE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR MARTI CONTROL ZILNIC 

17 SALON VIP 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 
 

3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LA EXTERNARE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL ZILNIC 

18 GRUP SANITAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LUNI CONTROL ZILNIC 

19 OBSTETRICĂ (E1) 
SALĂ NAȘTERI 
 

SALĂ NAȘTERI DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

20 
 

SALĂ TRAVALIU DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

21 SALĂ OPERAȚIE E 
 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

22 ATI  NN DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

23 GRUP SANITAR DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

24 SALĂ ECOGRAF DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR (DUPĂ FIECARE PACIENTĂ) 

SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

25 NEONATOLOGIE 
E2 

SALON (S1 - S3)  DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

5-7 ZILE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL ZILNIC 

26 REZERVĂ  DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

5-7 ZILE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL ZILNIC 

27 BIBERONORIE DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

DUMINICA CONTROL ZILNIC 

28 GRUP SANITAR DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

DE PESTE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR  

LUNI CONTROL ZILNIC 

29 CAMERĂ LUCRU 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR SÂMBĂTA CONTROL ZILNIC 

30 SALON 
(S1-S3, S VIP)  

3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LA EXTERNARE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL 
ZILNIC 

31 OBSTETRICĂ   
E3 

SALĂ TRATAMENT 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR VINERI 
MARȚI 

CONTROL ZILNIC 

32 GRUP SANITAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LUNI CONTROL ZILNIC 

33 PAVILION C 
PARTER 

CABINET AMBULATOR OG + 
ECOGRAF  

1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 
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34 STERILIZARE  1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

35 CABINET SCREENING 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 
 

- CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

36 CABINET PLANNING  1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

37 CAMERĂ DE GARDĂ MEDICI 1/ZI 1/ZI - CONTROL LUNAR 

38 GRUP SANITAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

39  SALĂ TRATAMENT 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR VINERI 
MARȚI 

CONTROL ZILNIC 

40 PAVILION C (ETAJ 1) BOXĂ DE CURĂȚENIE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL ZILNIC 

41 SEPTIC SALON (S1-S4) – 4  3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR EXTERNARE 
DE CÂTE ORI ESTE 
NECESAR 

CONTROL ZILNIC 

42  GRUP SANITAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR LUNI CONTROL ZILNIC 

43  CAMERĂ GARDĂ – 2  1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

44  LABORATOR RADIOLOGIE 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

45 LABORATOR LABORATOR ANALIZE 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

46 GRUP SANITAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

47 ADMINISTRATIV ARHIVĂ 1/ZI 1/ZI - CONTROL LUNAR 

48 BIROURI 1/ZI 1/ZI - CONTROL LUNAR 

49 GRUP SANITAR 1/ZI 1/ZI - CONTROL LUNAR 

50 FARMACIA CU 
CIRCUIT ÎNCHIS 

FARMACIE 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

51 ANEXE BUCĂTĂRIE 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL ZILNIC 

52 SPĂLĂTORIE 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

53 VESTIAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 1-2/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL 
SĂPTĂMÂNAL 

54 SPAȚIU DEȘEURI 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR 3/ZI SAU DE CÂTE ORI ESTE NECESAR - CONTROL ZILNIC 
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ORGANIGRAMA 

APROBAT 
Ordonator principal de credite 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚULUI  
GALAȚI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manager 

Consiliul de administraţie 

Comitetul director 

Manager (1) 

Compartiment infecţii asociate asistenței medicale 
spitalicești (3) 
 

Compartiment statistică medicală şi informatică (3) 

Managementul calităţii serviciilor medicale (2) 
 

Compartiment RUNOS (2) 

Compartiment juridic (1) 
 

Director medical (1) Director financiar (1) 

Compartiment financiar-contabil (3) 

Compartiment administrativ şi aprovizionare (3) 

Compartiment tehnic şi deservire (17) 

Camera de gardă (7) 

Compartimente cu paturi (74): 
- Compartiment Medicină internă (22) 
- Compartiment Chirurgie generală (15) 
- Compartiment Pediatrie (15) 
- Compartiment Obstetrică ginecologie (13) 
- Compartiment Neonatologie (9) 

 

Laborator analize medicale (10) 

Laborator radiologie şi imagistică medicală (0) 

Ambulatoriu integrat cu cabinete medicale (16): 
- Cabinet Medicină internă (2) 
- Cabinet Chirurgie generală (2) 
- Cabinet Pediatrie (2) 
- Cabinet Obstetrică ginecologie (2) 
- Cabinet ORL (2) 
- Cabinet Oftalmologie (2) 
- Cabinet Planificare familială (2) 
- Cabinet Ecografie (2) 

Bloc alimentar (2) 

Spălătorie (2) 

Compartiment întreţinere clădiri şi instalaţii (13) 
 

Farmacia cu circuit închis (3) 

Compartiment sterilizare (2) 

Spitalizare continuă  60 paturi 
Spitalizare de zi  6 paturi 
Total posturi  160 

Medici rezidenți (9) 

Recapitulație 
Număr total de posturi aprobate 160 
Număr total de posturi ocupate 88 
Număr total de posturi vacante 72 
Număr total funcţii de 
conducere 

3 

Număr total funcţii de execuţie 157 
 Compartiment achiziții publice (2) 
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Capitolul XXIV - DISPOZIȚII FINALE 

 
Art.124. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care 

privesc activităţile unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi. 

Art.125. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru întreg personalul şi vor fi aduse 

la cunoştinţă pentru aplicarea corespunzătoare de către toţi salariaţii Spitalului Orășenesc Târgu 

Bujor. 

Art.126. Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de funcţionare al spitalului, atrag 

răspunderea salariaților.  

Art.127. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat şi revizuit ori de câte ori 

necesitățile legale de organizare și funcționare o impun. Toate modificările survenite vor fi aduse la 

cunoștintă salariaților.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


