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Capitolul I - Structura si atributiile spitalului 

1.1.Date generale 

1.1.2.Forma juridica, sediul  

(1)Spitalul Municipal Gheorgheni este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care 

furnizează servicii medicale.  
(2)Sediul unităţii este în judeţul Hargita, Municipiul Gheorgheni, bdul Lacu Roşu nr.16.  

Spitalul Municipal Gheorgheni funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi alte 
prevederi legale aplicabile în vigoare.  

(3)Reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii se aprobă prin Ordin al Ministrului Sănătăţii, la propunerea conducerii 

spitalului prin Direcţiile de Sănătate Publică, cu avizul Consiliului Local al municipiului Gheorgheni.  

(4)Spitalul Municipal Gheorgheni asigură asistentă medicală de specialitate (spitalicească si ambulatorie) pentru populaţia 
municipiului Gheorgheni si populaţia din comunele arondate şi extrateritoriale.  
(5)Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii unităţii, precum şi asupra modului de aplicare de către aceasta a 

dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.  

Îndrumarea, coordonarea si monitorizarea activităţii desfăşurate de spital se exercită de Ministerul Sănătăţii, ca autoritate 
centrală in domeniul asistentei de sănătate publică, de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita, serviciul public 

deconcentrat al Ministerului Sănătăţii şi de Consiliul Local Gheorgheni ca autoritate a municipiului Gheorgheni. 
(6)Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate și supuse controlului 

Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul asistentei de sănătate publică. Activitatea profesională, precum si 

respectarea manoperelor si a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică si 
deontologie profesională sunt de competența, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din 
România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  

(7)Spitalul Municipal Gheorgheni ca activități de bază asigură: 
a) accesul populației la toate formele de asistență medicală spitalicească și ambulatorie; 
b) razolvarea problemelor de sănătate din teritoriu; 
c) continuitatea asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea permanent a medicilor din aceeași 
unitate sau din unități sanitare diferite; 
d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigație și tratament; 
e) dezvoltarea și perfecționarea continua a asistenței medicale, corespunzător medicine modern; 

f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populației; 
(8)În raport cu activitățile ce îi revin în asistență medicală, spitalul asigură: 
a) prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cornice și degenerative; 
b) acordarea serviciilor medicale preventive, curatice, de recuperare, care cuprind: consultații, investigații, stabilirea 
diagnosticului, tratamente medicale și/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, material sanitare, dispositive 
medicale, cazare și masă; 
c) asigurarea condițiilor pentru investigații medicale, tratament, igiena alimentelor și de prevenire a infecțiilor associate  

asistenței medicale, conform cu prevederile legale în vigoare; 
d) acordarea primului ajutor calificat și asistență medicală de urgență, fără nicio discriminare pe criteria de naționalitate, 
vîrstă, sex, rasă, convingeri politice și religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu  are 

asigurare medicală; 
e) respectarea protocolului de transfer interclinic conform cu prevederile legale în vigoare 

f) respectarea criteriilor de internare de urgență a pacienților consultați/asistați la CPU/Camera de gardă și a criteriilor de 

transfer de urgență către alte spitale – stabilite prin norme de aplicare ; 
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g) acordarea de primului ajutor și asistenței de urgență oricărei personae aflate în stare critică, iar după stabilizare, 
asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil; 
h) asigurarea unui plan de acțiune pentru asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și 
alte situații critice; 
i) stabilirea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă și a influențeu acestora asupra stării de sănătate a populaț iei.; 

j) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea 
tratamentelor în conformitate cu prevederile legale; 

k) prevenirea și combaterea infecțiilor associate asistenței medicale; 
l) efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizați; 
m) stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții spitalizați; 
n) aprovizionarea cu substanțe și material de curățenie și dezinfecție; 
o) asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, respectând alocașia de 
hrană; 
p) aprovizionarea cu medicamente, material sanitare, reactive sau alte material necesare desfășurării în condiții optime a 
activității spitalului; 

q) asigurarea unui microclimate corespunzător astfel ăncât să fie prevenită apariția de infecții associate asistenței medicale; 

r) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și a situațiilor de urgență  

conform prevederilor legale în vigoare 

s) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în cazuri de epidemie, interzicerea vizitei în spital. 

(9)Spitalul îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare şi deţine autorizaţie sanitară de funcţionare.  
(10)Spitalul are obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu.  

(11)Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, 

alimentaţie si de prevenire a infecţiilor associate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului 

Sănătăţii, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente 

(12)În baza prevederilor O.M.S nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, 
precum şi O.M.S 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în  

funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare, Spitalul Municipal Gheorgheni este unitate sanitară de categoria a IV-a . 

1.2.Structura ROF, temei legal 

(1)Regulamentul de Organizare  şi Funcţionare al Spitalului Municipal Gheorgheni, denumit în continuare ROF, este întocmit 

în temeiul următoarelor documentelor legale: 
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările la zi; 
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările la zi;  
 Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

 Ordinul nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;  

 Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramură şi la nivel de unitate sanitară;  
 Ordinul nr. 1101/2016 privind normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate 

asistentei medicale; 

 Legea nr. 25/2004 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;  
 Legea nr. 202/2002 egalitatea de şanse si de tratament intre femei si bărbaţi; 
 Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 
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 Ordinul nr. 1365/2008 organizarea serviciului de pază si a regimului de acces in unităţile sanitare cu 
paturi; 

 Hotărârea rr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 

– 2022; 

 ORDIN nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022; 

 Alte norme juridice din domeniu; 

(2)Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde: 
a) structura organizatorică a spitalului, 
b) conducerea spitalului; 

c) atribuţiile spitalului; 
d) finanţarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 
e) activitatea medicală; 
f) activitatea administrativă. 

 

1.3.Structura personalului Spitalului Municipal Gheorgheni 

(1)Personalul Spitalului Municipal Gheorgheni este constituit din următoarele categorii:  
a) din punct de vedere profesional:  

 medici; 

 alt personal sanitar cu studii superioare: asistenți medicali, tehnician superior radiologie şi imagistică medicală, 

statistician medical, farmacist; 

 personal mediu sanitar- asistenti medicali; 

 personal auxiliar sanitar: infirmieri, îngrijitori; 

 personal pentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţiile de apă, lumină şi încălzire, deservire şi pază şi 
prepararea hranei în blocurile alimentare; 

 personal TESA. 

b) din punct de vedere funcţional: 
 de conducere;  

 de execuţie. 
        c) după durata de angajare: 

 pe durată nedeterminată 

 pe durată determinată. 

1.4.Aplicare ROF 

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului se aplică: 
a)tuturor angajaţilor din spital indiferent de durata şi tipul contractului de muncă; 
b)persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract { de colaborare sau prestări servicii, celor care lucrează în  

cadrul unităţii sub orice formă (gărzi, voluntariat, detaşaţi, delegaţi) precum şi persoanelor care lucrează într-o altă unitate, 
care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare sau specializare, schimburi de experienţe, elevilor, 

studenţilor care iau parte la diferite forme de învăţământ (specializare, perfecţionare etc.) în cadrul spilalului; 
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c)firmelor/operatorilor economici care asigură diverse servicii în incinta unitătii au obligatia de a respecta prevederile 

prezentului Regulament.  

1.5.Structura organizatorică 

 

(1) Structura organizatorică a Spitalului Municipal Gheorgheni este aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 

619/01.06.2010 şi reactualizată anual prin Hotărâre ale Consiliului Local:  

Spitalizare 

Sectia medicina internă, din care: 35 

 Compartiment neurologie 5 

Compartiment ORL 6 

Secţia boli infecţioase, din care 25 

 Compartiment pneumologie  6 

Compartiment dermatovenerologie 10 

Secţia obstetrică-ginecologie 25 

Compatiment neonatologie 10 

Sectia pediatrie 25 

Compartiment ATI, UTS 8 

Sectia chirurgie generala, din care: 30 

 Compartiment chirurgie vasculară 2 

 Compartiment ortopedie şi traumatologie 3 

 Compartiment urologie                                               3 

Compartiment oftalmologie 4 

Compartiment cardiologie  12 

Secție exterioară cronici  Ditrău 10 

Compartiment primire urgenţe - CPU  

Spitalizare de zi      15 

Farmacie cu circuit închis 

Compartiment sterlilizare 

Laborator analize medicale - serviciu externalizat 

Laborator radiologie-imagistică medicală  
Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie 

Laborator de anatomie patologică 

Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale 

Dispensar TBC 

Cabinet diabet zaharat, nutritive şi boli metabolice 

Cabinet boli infecţioase 

Ambulatoriu de specialitate al spitalului functionează cu urmatoarele cabinetele: 

Cabinet medicina internă 

Cabinet chirurgie generală  
Cabinet chirurgie vasculară 

Cabinet ortopedie şi traumatologie 

Cabinet obstetrică-ginecologie 

Cabinet dermatovenerologie  

Cabinet neurologie 

Cabinet pediatrie 

Cabinet cardiologie 

Cabinet oftalmologie 

Cabinet endocrinologie 
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Cabinet urologie 

Cabinet ORL 

Cabinet pneumologie 

Cabinet boli infecțioase 

Laborator explorări funcţionale 

Aparatul functional 

Din structura spitalului face parte si aparatul funcțional cu următoarele compartimente și birouri:  

 Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare;  

 Compartiment juridic; 

 Biroul financiar – contabil; 

 Birou aprovizionare şi transport;  

 Biroul de statistică și evaluare medicală; 

 Compartiment relații cu publicul; 
 Compartiment administrativ; 

 Compartiment achiziţii publice; 

 Compartiment tehnic; 

 Compartiment de securitatea a muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă; 

 Compartiment informatică; 

 Biroul de primiri; 

 Biroul de management al calității a serviciilor de sănătate. 
 (2)Între sectiile, compartimentele si birouri există raporturi funcţionale şi de colaborare în scopul îndeplinirii sarcinilor 

privind asigurarea ocrotirii sănătătii.  

(3)Cabinetele medicale individuale urbane si comunale ale medicilor de familie sunt în relații de colaborare din punct de 

vedere al asistentei medicale cu Spitalul Municipal Gheorgheni .   

(4)Organigrama şi structura de personal al Spitalului Municipal Gheorgheni este cea prevazută în Statul de funcții ce se 

întocmeste și se reactualizează anual cu aprobarea Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni. 

1.6.Atributiile Spitalului Municipal Gheorgheni 

1.6.1.Atributii generale  

(1)Acordă servicii medicale spitaliceşti care pot fi preventive, curative, de recuperare conform pachetului de servicii şi 
cuprind: consultaţii; investigaţii; stabilirea diagnosticului; tratamente medicale şi/sau chirurgicale; îngrijire, recuperare , 

medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz. 
(2)Spitalul Municipal Gheorgheni trebuie să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă şi semnalizarea 
interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat; 
(3)Spitalul Municipal Gheorgheni răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de 
cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacienţilor, aşa cum sunt 
stabilite de către organele competente.  
(4)Spitalul Municipal Gheorgheni are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor 
decurse din serviciile medicale acordate pacienţilor/ asiguraţilor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este 
stabilit în Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor. 
(5)Spitalul Municipal Gheorgheni are obligaţia acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu cu respectarea 

dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii interdisciplinare, cu 

respectarea dreptului pacientului la a doua opinie medicală în conformitate cu prevederile legale. 
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1.6.2.Obligațiile spitalului care derivă din contractul încheiat cu CJAS  conform HG NR. 696/2021 și a  

Normelor metodologice nr. 1068/2021.  

(1)Potrivit specificului de activitate Spitalul Municipal Gheorgheni asigură pacienţilor (bolnavilor/asiguraţilor)servicii 

medicale spitaliceşti de specialitate care fac obiectul contractului de furnizare încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Harghita şi are următoarele obligaţii: 

a) să informeze asiguraţii cu privire la: 
 programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact 

ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web (prin afişare intr-un loc vizibil), 

 pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; 
informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de 
furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de 
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 

b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform 
contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format electronic la casele de asigurări de 
sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de sănătate, documentele justificative privind 

activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 
c) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a 

asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se 
utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică 
extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene privind serviciile de încredere. Serviciile medicale 

înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de 
la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea 

acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la 
această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se 

decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se 
utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional 
din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional 
duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) și alin. Index (1) din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea 

acordării serviciilor medicale; 
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului, să acorde servicii prevăzute în 

pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază fără nicio discriminare; 
e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui 

model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/2021, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul 
de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; 

f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza 
încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să 
îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; notificarea se face conform 
reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract; 

g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 
incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate; 

h) să verifice calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
i) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune 

internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de 
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care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; În situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute în HG nr. 720/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin 
Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi 
aprobarea protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţilor 
din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului prescriptor; 

j) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de 
raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii 
medicale, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea decontării serviciilor medicale 
contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în 
formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, 
raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La 
stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi 

lucrătoare de la această dată; 
k) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate 

emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în 
perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza 

Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat 
acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile 
prevăzute de respectivele documente internaţionale; 

l) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem 
informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de 
sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 

m) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere 

către unităţile sanitare ambulatorii sau cu paturi de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare şi 
prescripţia medicală electronică în ziua externării pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală  în 

tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în 
vigoare; 

n) să funcţioneze cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării 
contractului şi să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului, dovada asigurării de răspundere civilă în 
domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; 

o) să completeze/să transmită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia; 

p) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare 
medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în 
scrisoarea medicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, 
controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a 
asiguratului; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data 
externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din 

ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv 
prin eliberarea în ziua externării a recomandării de dispozitive medicale, îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri 
paliative la domiciliu, respectiv prin eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în 
situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; să elibereze asiguratului căruia i-au fost acordate 

servicii pentru care se încasează contribuţie personală decontul la externare detaliat referitor la serviciile medicale 
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spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG de către 
spitalele private, pentru rezolvarea cazului, precum şi toate celelalte servicii medicale şi/sau nemedicale prestate 
asiguratului în perioada cuprinsă între comunicarea devizului estimativ şi externarea acestuia, însoţit de 
documentele fiscale, detaliate conform decontului; 

q)  să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea servicii lor 

medicale, după caz. Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale spitaliceşti se face electronic prin 
serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în 
funcţiune; 

r)  să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementărilor în vigoare; 
s)  să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

t)  să raporteze corect şi complet consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare şi să publice pe 
site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată din bugetul Fondului şi al Ministerului Sănătăţii; 
spitalul care nu are pagină web proprie informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află 
în relaţie contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum; 

u)  să monitorizeze gradul de satisfacţie al asiguraţilor prin realizarea de sondaje de opinie în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor conform unui chestionar standard, prevăzut în norme; 

v)  să respecte pe perioada derulării contractului protocoalele de practică medicală elaborate şi aprobate conform 

prevederilor legale; 

w)  să afişeze lunar pe pagina web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente 
pentru luna anterioară, cu avizul ordonatorului principal de credite, conform machetelor aprobate prin ordin  al 

ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public şi situaţia arieratelor înregistrate; 

x)  să deconteze, la termenele prevăzute în contractele încheiate cu terţii, contravaloarea medicamentelor pentru 

nevoi speciale; 

y)  să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi, care nu se află în stare critică, cu 
autospecialele pentru transportul pacienţilor din parcul auto propriu; dacă unitatea spitalicească nu are în dotare 
astfel de autospeciale sau dacă este depăşită capacitatea de transport a acestora, se poate asigura transportul 
acestor pacienţi pe baza unui contract încheiat cu unităţi specializate; pentru spitalele publice, încheierea acestor 

contracte se va realiza cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice; 
z)  să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi care reprezintă urgenţe sau se află 

în stare critică numai cu autospeciale sau mijloace de transport aerian ale sistemului public de urgenţă 
prespitalicească; 

aa)  să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line 

pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură 
electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere; 

bb)  să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii; 

cc)  să asigure utilizarea: 
o formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de internare/bilet de trimitere pentru specialităţi clinice - 

către unităţile sanitare de recuperare, medicină fizică şi de reabilitare cu paturi sau ambulatorii -, conform 

prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca 
o consecinţă a actului medical propriu în concordanţă cu diagnosticul şi numai pentru serviciile medicale 
care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să completeze formularele  cu toate datele 

pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare; 
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o prescripţiei medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe care o eliberează 
ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului 

cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este 
formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să 
furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi 
fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune 
internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi 
efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze prescripţia 
medicală cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare; 

o formularului de consimţământ al pacientului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la contribuţia 
personală pe care acesta o va achita în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract 
cu o societate de asigurări unui furnizor privat pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de 

furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu 
spitalului, calculată la momentul semnării formularului. Formularul va include toate serviciile suplimentare 
sau la cerere şi tarifele acestora care nu fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate pentru 
serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza 
sistemului DRG, precum şi toate celelalte costuri suplimentare. Sumele cuprinse în deviz pot fi modificate 

numai cu acordul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia. 

dd)  să respecte metodologia aprobată prin decizia managerului spitalului privind rambursarea cheltuielilor suportate 
de asiguraţi pe perioada internării, în regim de spitalizare continuă şi de zi; 

ee)  să elibereze, pentru asiguraţii internaţi cu boli cronice confirmate, care sunt în tratament cu medicamente pentru 
boala/bolile cronice, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o transmite spitalul la 

contractare şi/sau cu medicamente şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, documentul al 
cărui model este prevăzut în norme; documentul stă la baza eliberării prescripţiei medicale în regim ambulatoriu de 

către medicul de familie şi medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în 
spital; 

ff)  să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi 
pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică din asigurările de sănătate în 
condiţiile lit. c) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se 
face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se 
împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de 

încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele 
de asigurări de sănătate; 

gg)  să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, dacă la 
nivelul furnizorilor există documente în acest sens, şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care 
sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în 
care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest 
sens şi au obligaţia să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; să 
întocmească evidenţe distincte pentru cazurile pentru care se percepe contribuţie personală şi să le comunice lunar 
casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 

hh)  să elibereze, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi 
fără contribuţie personală în ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă se recomandă un tratament 
în ambulatoriu, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, pentru o perioadă de maximum 90/91/92 de 
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zile; nerespectarea acestei obligaţii conduce la reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a 

constatat nerespectarea obligaţiei; 
ii)  să respecte, începând cu 1 ianuarie 2022, avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi 

informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că 
medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021, sau că medicamentul este produs 
biologic, cu excepţia situaţiilor în care pacientului spitalizat i s-au prescris la externare medicamente în baza 

consultaţiilor interdisciplinare evidenţiate în documentele medicale primare; 
jj)  să elibereze devizul estimativ asiguratului, în cazul spitalelor private, pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate 

în regim de spitalizare continuă, în secţiile de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG, conform modelului prevăzut 
în norme; 

Devizul estimativ este valabil 5 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia către asigurat sau reprezentantul legal al 
acestuia. 

În situaţiile identificate în strânsă legătură cu evoluţia clinică a cazului respectiv, furnizorul privat de servicii medicale va 

actualiza devizul estimativ numai cu consimţământul exprimat în scris de către asigurat sau reprezentantul legal al acestuia 

(2)În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, 
având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu 
mai reprezintă urgenţă. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea, cu 

suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. Spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de 

sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi, lunar, printr-un 

centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă. În această situaţie, casele de asigurări de sănătate  

decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme. 
(3)Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea 
asiguratului se raportează distinct la casele de asigurări de sănătate şi se decontează de către acestea la tariful pe servic iu 

medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi, diferenţa fiind suportată de asigurat. (3)Spitalul Municipal Gheorgheni, prin 

personalul contractual, are obligaţia să solicite cardul/documentele care atestă calitatea de asigurat. În situaţia în care 
pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să 
evalueze situaţia medicală a pacientului şi să-l externeze dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care 
nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către 
aceştia. 
(4)Fiecare secţie/compartiment/ cabinet medical din cadrul spitalului are obligaţia să- şi definească manevrele care implică 
soluţii de continuitate a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare. Fiecare secţie are obligaţia de a neutraliza 
materialele şi instrumentarul a cărui condiţie de sterilizare nu este sigură. Efectuează întreaga activitate terapeutică în 
condiţii de igienă, respectând Planul de colectare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase rezultate din activitatea medicală. 
(5)Spitalul este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, 
conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. 
(6)Spitalul Municipal Gheorgheni are obligaţia să realizeze condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a 
muncii, protecţie civilă şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. 
(7)În conformitate cu Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicată,  
Spitalul Municipal Gheorgheni are obligaţia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform clasificării 
activităţii din economia naţională CAEN, numarul de angajaţi, fondul de salariu precum şi orice alte informaţii solicitate în  

vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
(8)Spitalul Municipal Gheorgheni are obligaţia să îndeplinească şi alte atribuţii prevăzute de acte normative privind 

domeniul sănătății în vigoare. 
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Capitolul II -Administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni 

 

2.1.Administrarea imobilelor 

2.1.1.Administrarea terenurilor, clădirilor şi a bazei material  

(1)Terenurile și clădirile în care îsi desfășoară activitatea spitalul sunt parte integrantă a domeniului public al municipiului 

Gheorgheni și sunt date în administrarea spitalului prin Hotărâre al Consiliului Local, în condițiile legii. Componentele bazei 

materiale achiziționate cu finanțare de la bugetul de stat sunt proprietate privată a statului și sunt administrate de spital.  

(2)Dreptul de proprietate publică al municipiului Gheorgheni asupra clădirilor si terenurilor în care functionează Spitalul 

Municipal Gheorgheni se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 aprobata prin Legea nr. 

99/2004, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 866/2002 referitoare la trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea 
unitătile sanitare de interes local și județean din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătătii în 

domeniul public al unitătilor administrativ- teritoriale si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor 

judetene.  

(3)Schimbarea destinatiei sau înstrăinarea bazei materiale al spitalului se poate face în conditiile legii și numai cu aprobarea 

Ministerului Sănătătii. Actele de instrăinare sau de schimbare a destinatiei bazei materiale al spitalului, fără aprobarea 

Ministerului Sănătătii , sunt nule. Nulitatea se constată de instanta de judecată la solicitarea Ministerului Sănătătii. În cazul 

în care unitățile sanitare publice prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 aprobată prin Legea nr. 

99/2004, inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitație în vederea vânzării, medicii au dreptul de 

preemțiune.  

Capitolul III – Managementul spitalului 

3.1.Organele de conducere ale spitalului  

(1) Organele de conducere ale spitalului sunt:  

1. Consiliul de administraţie; 

2. Manager;  

3. Comitet director; 

4. Şefii de secţii, de laboratoare, de servicii şi birouri. 

5. Comitete/Comisii de specialitate.  

3.1.1.Consiliul de administratie  

(1)În cadrul spitalului funcţionează Consiliul de administraţie format din 5 membri şi membri supleanţi, cu următoarea 
componenţă: 

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene; 
b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul local, din care unul să fie economist; 
c) un reprezentant numit de primar; 

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; 
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e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România, cu statut de invitat. Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept 
de vot . 

f) 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. 

(2)Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a 
spitalului. 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total 
al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 
(3)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, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-

teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale 

populaţiei şi documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătăţii; 
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie directă care depăşeşte 

suma de 50.000 lei; 

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). 

g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, stabilind tematica şi 
obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii.  
(4)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. 
(5) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public invitații permanenți și secretarul Consiliului de Administrație 
beneficiază de o indemnizaţie lunară de maximum 1% din salariul managerului în limita bugetelor aprobate.  

3.1.2.Managerul  

(1)Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv 
a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii, sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi respectiv prin act administrativ 

al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului 
judeţean, după caz. 
(2)Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii şi conduce activitatea Comitetului director, 
fiind preşedintele acestuia. 

(3)Managerul încheie un contract de administrare pe un mandat de 4 ani cu Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni care 

cuprinde drepturi şi obligaţii ale părţilor precum şi indicatorii de performanţă ai activităţii spitalului.  Contractul de 

management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de 
performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Contractul de management va avea la bază un buget global 
negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual.  
(4)În absenţa managerului, Spitalul Municipal Gheorgheni este condus de o persoană din cadrul acestuia, desemnată de 
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manager prin decizie scrisă.  
(5)Managerul spitalului poate utiliza autoturismele aflate în proprietatea spitalului pe perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în cazul deplasării în cadrul localităţii, precum și  pentru deplasările de la spital la domiciliu, în interes de serviciu, 
cu încadrarea în limita sumelor aprobate cu această destinație prin bugetul anual. 
(6)În domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, conform art.180 din Legea nr. 95/2006, şi prevederile 

Ordinului MS nr. 730 din 2018 privind aprobarea modelului- cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de 
performanţă a activităţii managerului spitalului public, managerul are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în 
vigoare; 

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului; 
c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal; 
d) propune 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 prevăzute la art. 172; 

e) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director. 
În baza Ordinul 730/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea 
modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 
public, managerul are ]n principal urm[toarele atribu’ii privind politica de personal și structura organizatorică: 

a) 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; 

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului; 
c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 
d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 

e) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 
f) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 
g) 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; 

h) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în 
acestea; 

j) 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; 

k) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul 
organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, 
contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă 
asumaţi; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 
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o) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
p) 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; 

q) 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; 

r) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
s) 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; 
t) 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; 

u) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul 
din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

v) 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; 

w) 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; 
x) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic 

şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 
y) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi 

medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 
z) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.  

 

 (7)În domeniul strategiei serviciilor medicale: 

a) 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; 

b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu 
respectarea prevederilor legale; 

c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical; 

d) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei; 

e) 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; 

f) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 
g) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul 

contract; 

h) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la 
nivelul spitalului; 
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i) răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate 
la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 

j) răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital; 

k) răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor 
consiliului medical; 

l) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul 
medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific; 

m) 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; 

n) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, 
igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii; 
o) 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; 

p) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 
q) 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; 

r) 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; 

s) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile 
necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

t) 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; 

u) 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; 

v) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, 
alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate 
pacienţilor. 
 

(8) În domeniul managementului economico-financiar: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 
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e) 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; 

f) 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; 

g) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 
h) 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; 
i) răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul 

secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 
j) identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu 

respectarea prevederilor legale; 
k) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii; 
l) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu; 
m) salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. 

 
(9) În domeniul managementului administrativ: 

a) 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; 

b) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii spitalului; 
e) 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; 

f) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 

g) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 
confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului; 

h) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii; 

i) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind 
activitatea spitalului; 

j) 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; 

k) răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format 
scris şi electronic; 

l) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în 
conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

m) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; 
n) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare 

la activitatea spitalului; 
o) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
p) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, 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; 

q) 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; 
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r) 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; 

s) 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; 

t) 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; 

u) răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii 
acreditării; 

v) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului; 
w) 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; 

x) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează 
activitatea acestuia; 

y) 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; 

z) 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. 
 

(10) În domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese: 
 

a) depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de 
prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele 
şi instituţiile cu reţea sanitară proprie; 

b) 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; 

c) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 
d) depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute de lege 

 
(11) În domeniul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale: 

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; 

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; 
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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. 

 

(12) Atributiile managerului referitoare la gestionarea deșeurilor medicale: 

(1)Conform Ordinului nr. 1226/2012 in domeniul managementului deseurilor din activitatea medicala, are umatoarele 

atributii: 

a) iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 
b) asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor medicale; 

c) desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în 
relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu 
modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică referitoare la managementul 
deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; 

d) controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează şi elimină 
deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

e) controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate; 

f) aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza regulamentelor interne, a 

codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din unitatea sanitară ; 
g) aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire  la gestionarea 

deşeurilor medicale. 
 

(13) Managerul desemnează: 

 

 Persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu OMFP nr. 

1792/2002, coroborat cu Legea nr. 500/2002, OMF nr. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – republicat. 

 Persoanele împutemicite pentru angajarea, lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor, în conformitate cu Ordin nr. 

119/1999, Legea nr. 500/2002, OMFP nr. 1792/2002, OMF nr. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - republicat; 

 Persoanele rasponsabile cu efectuarea licitațiilor în sistemul electronic; 
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 Persoanele cu drept de semnătură pentru plata cheltuielilor, în limita fondurilor disponibile, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 500/2002 si prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Persoanele conform Legii nr. 53/2003 în limita competentelor certificate. 

 Altele după caz; 

3.1.3.Comitetul director 

(1)Comitetul director este format din managerul spitalului, directorul medical şi directorul financiar - contabil.  

(2)Atribuţiile Comitetului Director, stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 921/2006, sunt următoarele: 
a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului 

medical; 

b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

c) propune managerului, în vederea aprobării:  
 numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;  
 organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma 

consultării cu sindicatele, conform legii; 
e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea 

calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor 
nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 

f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul 
economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

g) 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; 

h) analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare 

managerului; 

i) 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; 

j) 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; 

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri 
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

l) 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; 
m) 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; 
n) 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 direcţiei de sănătate publică judeţene 

o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii 

medicale cu casele de asigurări de sănătate; 
p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului 

spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută 
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a membrilor prezenţi. La ședințele Comitetului director va fi invitat reprezentantul Sindicatului în calitate de 

observator;  

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii 
spitalului; 

r) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai 
managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 
secţiei/laboratorului; 

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
t) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al 

spitalului. 

(3)După numirea în funcţie membrii comitetului director vor încheia cu managerul spitalului, persoană fizică, un contract de 
administrare. Drepturile, obligaţiile, atribuţiile generale şi cele specifice ale membrilor comitetului director sunt cuprinse în 

contractele de administrare semnate de aceştia cu managerul spitalului, conform cu modelul Contractului aprobat prin 

Ordin nr. 1628/2007. 

(4)Atribuţiile comitetului director în activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistentei medicale în 
unităţile sanitare publice:  

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; 
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. 
 

(5) Atribuţiile generale ale directorului medical/financiar-contabil, după caz, sunt: 
 

a) participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului 
medical; 

b) participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale 
al spitalului; 

c) propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 
- numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
- organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
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d) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei 
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

e) 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 infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 

f) 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; 

g) 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; 

h) analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de 
dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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;  

n) 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; 

o) participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile 
legii; 

p) participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 
q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirii 

spitalului; 
r) 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; 

s) participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 
Management Sanitar; 

t) răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
u) participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 

 

3.1.3.1.Directorul medical  

(1)Directorul medical are următoarele atributii specifice conform Ordinului. nr. 921/2006 si O.M.S. nr. 1628/2007:  

a) in calitate de președinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor 

privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;  

b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei 

pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;  

c) aprobă protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a 

protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;  

d) răspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea 

tratamentului adecvat pentru pacientii internati;  
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e) coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;  

f) întocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii si laboratoare;  

g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;  

h) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu 

Colegiul Medicilor din Romania;  

i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in 

spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;  

j) analizează si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, 

care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);  

k) participă, alături de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii 

speciale;  

l) stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in 

vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;  

m) supervizează respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, 

asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului. 

 

(2)Atributiile directorului medical în domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale: 

a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a 

normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 
b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de 

directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 
c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a 

acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 
e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru 

depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului 
naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

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 !a 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) icontrolează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 
 

3.1.3.2.Directorul financiar-contabil   

(1)Atribuţiile directorului financiar- contabil în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1628/2007: 

a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a Spitalului Municipal Gheorgheni, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

b) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară; 



  

27 

 

 

c) organizează contabilitatea din cadrul spitalului  în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă 
şi la timp a înregistrărilor; 

d) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor 
trimestriale şi anuale; 

e) angajează unitatea prin semnătură alături de managerul general, în toate operaţiunile patrimoniale;  
f) răspunde de îndeplinirea atribuţiunilor ce revin compartimentului financiar–contabil cu privire la asigurarea 

integrităţii patrimoniului unităţii; 
g) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabile; 
h) asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi 

terţi; 
i) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate şi se preocupă de informatizarea lucrărilor în domeniul financiar–contabil; 
j) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
k) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi 

corectă a evidenţelor gestionare; 
l) asigură îndeplinirea formelor de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile legale; 
m) exercită controlul ierarhic operativ curent asupra activităţilor supuse acestui control; 
n) împreună cu serviciul Administrativ Tehnic Achiziţii întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de 

bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a 
normelor privind disciplina contabilă şi financiară în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului 
unităţii şi creditelor alocate în vederea îmbunătăţirii continue a ocrotirii sănătăţii; 

o) prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiza costurilor; 
p) organizează şi ia măsuri de realizare a pregătirii profesionale a cadrelor financiar–contabile din subordine; 
q) asigură alimentarea cu fonduri a unităţii în limita bugetului aprobat; 
r) îndrumă organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv; 
s) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmeşte proiectul centralizat şi îl prezintă managerului 

spre discutare şi aprobare; 
t) urmăreşte executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune luarea de măsuri corespunzătoare; 
u) analizează propunerile de modificări de alocaţii trimestriale şi de virări de credite bugetare şi extrabugetare şi 

întocmeşte situaţia centralizatoare a acestora pe care o înaintează organului competent conform normelor în 
vigoare; 

v) analizează şi recomandă măsuri pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei; 

w) analizează şi propune lista investiţiilor care urmează să se realizeze; 
x) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii spitalului; 
y) verifică şi întocmeşte darea de seamă contabilă centralizată; 
z) urmăreşte execuţia bugetară şi analizează corelaţia dintre cheltuielile financiare şi desfăşurarea activităţii de 

ocrotire a sănătăţii în vederea asigurării unei eficienţe maxime; 
aa) asigură stabilirea şi comunicarea sarcinilor de serviciu personalului din compartimentele direct coordonate conform 

normelor în vigoare; 
bb) rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă; 
cc) aplică şi respectă legislaţia în domeniu şi Ordinele Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii; 
dd) respectarea programului de lucru, ordinea şi disciplina la locul de muncă; 
ee) ridicarea nivelului personal de pregătire profesională şi a salariaţilor din subordine. 
ff) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
gg) 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. 

3.1.4.Consiliul medical 

 

(1)Consiliului Medical are ca preşedinte pe directorul medical al Spitalului Municipal Gheorgheni şi este alcătuit din şefii de 
secţii, de laboratoare, farmacistul şef. Componenţa Consiliului Medical va fi aprobată prin Dispoziție managerială. 



  

28 

 

 

(2)Atribuţiile consiliului medical: (Legea nr. 95/2006 art.186) 

 

a) a)îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în 
scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

b) b)monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor 
profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

c) c)înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 
d) d)propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu 

nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 
e) e)alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3)Directorul medical are următoarele atribuţii specifice cu privire la functionarea Consiliului medical: 

a) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor 
privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

b) 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; 

c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a 
protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 

d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea 
tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare; 
g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; 

h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu 
Colegiul Medicilor din România; 

i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în 
spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j) 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.); 
k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii 

speciale; 

l) 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; 

m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, 
asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului. 

(4)Potrivit OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor Consiliului medical al spitalelor Consiliul 

medical al Spitalului Municipal Gheorgheni are următoarele atribuţii:  
a) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: 
 planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 

 planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

 planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi 
materiale sanitare; 

b) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului; 
c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului; 
d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, 

inclusiv: 
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 evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia; 
 monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
 prevenirea şi controlul infecţiilor associate asistenței medicale. 

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi 
control al infecţiilor associate asistenței medicale de la nivelul spitalului; 

e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde 
de aplicarea şi respectarea acestora; 

f) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre 
aprobare managerului; 

g) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale, şi ia 
măsuri privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere, în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

h) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru 
elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

i) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul 
acestora la nivelul spitalului, după caz; 

j) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
k) înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a 

personalului medico-sanitar; 
l) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul 

spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
m) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului 

medical la informaţii medicale de ultimă oră; 
n) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu 

Colegiul Medicilor din România; 
o) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în 

spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
p) 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.); 
q) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii 

speciale; 
r) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări 

judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 
s) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, 

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
t) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; 
u) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea 

medicală a spitalului; 
v) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
w) elaborează protocolul privind îngrijirea pacientilor în echipe multidiciplinare și evalueaza modul în care acesta se 

respectă, după cum urmează: 
 protocolul privind modul de solicitare si desfăsurare a consultului interdisciplinar în interiorul spitalului:  
- consultul interdisciplinar poate fi solicitat atât la la internare cât si pe perioada tratamentului. 

- medicul care solicită un astfel de consult se adreseaza Directorului Medical sau înlocuitorului acestuia în 

vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar. 

- pentru consultul în urgență, medicul solicitant va cere medicilor de gardă să participe la consultul 

multidisciplinar. În această situație medicul solicitat prezintă în raportul de gardă consultul multidisciplinar 

realizat. 

- consultul multidisciplinar va fi coordonat de medicul care a solicitat consultul interdisciplinar. 
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- toți membrii echipei interdisciplinare consemnează în Foaia de Observații consultul medical efectuat, 

rezultatele si recomandările necesare. 

(5)Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în vigoare în domeniul sanitar. 
Consiliul Medical ori de cate ori este nevoie, la solicitarea preşedintelului sau cel putin a 2/3 din membrii acestuia şi ia 
hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 
(6)Activitatea desfăşurată de Consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de şedinţă, iar un exemplar din 
acest proces verbal se depune spre ştiinţă managerului unităţii. 

3.1.5.Consiliul etic 

 

(1)Consiliul etic, componenţa căruia  este stabilită prin decizia managerului iar atribuţiile se stabilesc prin Ordin  nr. 

1502/2016 al Ministrului Sănătăţii.  
(2) Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 
 

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi 
administrativ al spitalului; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de 
prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise 
spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului; 

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

e) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din 
cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică; 

f) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 
g) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute 

în legislaţia specifică; 
h) nerespectarea demnităţii umane; 
i) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 
j) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei 

infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent; 
k) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de 

malpraxis; 
l) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind 

conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 
m) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 
n) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 
o) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic; 
p) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedbackal pacientului; 
q) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea 

acestuia; 
r) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi 

oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul 
spitalului; 

s) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar. 
 

(3)Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale 
persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. 
(4)Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi 
măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a 
efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, urmate de note explicative scrise de la persoanele reclamate, 
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inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Procesul-verbal va fi 

înaintat managerului spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(5)Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea 
managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia. 
(6)Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor 
prezenţi. 
(7)Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii consiliului de etică, inclusiv preşedintele de 
şedinţă. 
(8)Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de întrunire. În cazul 
absenţei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv. 
(9)Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se 
înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv. 
(10)Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei consiliului de 
etică. 
(11)În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii 
consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în 

aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se recuzează, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea 

cvorumului. 

(12)La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile 
luate. 

(13)Consiliul de etică asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(14)Membrii consiliului depun declaraţia prevăzută în anexa nr. 6 la OMS nr. 145 din 11.02.2015. Încălcarea 
confidenţialităţii de către orice membru al consiliului de etică atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare.  

Capitolul IV – Comisii de specialitate/Structuri funcționale 

 

4.1.Comisii pe probleme medicale 

4.1.1.Nucleul de calitate  

(1)În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, la nivelul Spitalului Municipal 
Gheorgheni funcţionează unitatea de control intern denumit Nucleu de calitate. 
(2) Componenţa Nucleului de Calitate va fi aprobată prin Decizie/DSispoziție a managerului. 
(3)Nucleul de calitate este infiintat pe baza  Ordinului CNAS/ MSF nr. 559/874/2001 şi  este compus din 3 medici care au 
sarcina de a asigura monitorizare internă a calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de 
calitate, referitoare la:  

 oportunitatea continuării spitalizării la 24 de ore;  
 înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de 

ore în foile de observaţie; 
 indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrisă în foaia de observaţie cu cea 

efectiv eliberată prin condica de medicamente. 
(4)Vor fi efectuate, prin sondaj, pentru fiecare secţie în parte, un număr de minim două evaluări lunare. Data efectuării 
sondajelor şi constatările vor fi înscrise în Registrul de activitate al nucleului de calitate, cu semnătura persoanei care a  
efectuat sondajul şi vor fi utilizate pentru întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru 
reactualizarea acestuia.   
(5)Calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate se referă la: 
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 decizia de internare a bolnavilor;  

 internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţa cu diagnosticul principal la internare;  

 igienizarea pacienţilor;  
 transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie;  
 externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate); 
 prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în 

parte şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse şi la cunoştinţa medicilor şefi de secţie. 
Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării 
eventualelor măsuri corective şi/sau preventive 

(6)Principalele obiective urmărite de nucleul de calitate din punct de vedere operațional sunt: 

a) evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii serviciilor medicale si de îngrijiri; 

b) eficientizarea activitătii , urmărind îmbunătatirea continuă a calitătii; 
c) modificarea comportamentului personalului spitalului, prin creșterea atenției acordate pacientului; 
d) evaluarea satisfactiei pacientului; 

e) raportarea valorilor indicatorilor de calitate; 

f) implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitătii serviciilor medicale; 

g) analizarea indicatorilor comparativi cu nivelele medii în vederea identificării și solutionării problemelor; 

h) elaborarea raportului asupra calitătii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului 

medical/Comitetului director spre informare si propunerea măsurilor corective ce trebuie luate în cazul 

neconformitătilor. 

i) Comisia va functiona în conformitate cu regulamentul propriu de funcționare. 

 

4.1.2.Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă  

(1)Componenţa comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă este stabilită prin decizia managerului şi atribuţiile acesteia sunt 
stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii. 
(2)Cadrul legislativ care stă la baza activitătii comisiei este OMS nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de 
înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi 
de componente sanguine umane, Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de 
sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice, Legea nr.  95/2006 -republicată privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(3)Atribuții: 

a) monitorizarea nivelului de asigurare a securitatii transfuzionale la nivelul spitalului; 

b) elaborarea si implementarea documentatiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a 
sângelui total și a componentelor sanguine; 

c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine  a tuturor categoriilor de personal 

implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital; 

d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în sectiile spitalului; 

e) organizarea și monitorizarea functionării sistemului de hemovigilentă la nivelul spitalului și colaborarea cu centrul 

de transfuzie territorial în anliza reacțiilor și incidentelor adverse severe; 

f) elaborarea si implemnetarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calitătii din spital a sistemului de calitate 

în unitatea de transfuzie sanguină din spital și la nivelul sectiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.; 

g) urmăreşte respectarea de către personalul unităţii de transfuzie sanguină, precum şi de către toate celelalte cadre 
medico-sanitare din spital, care indică şi aplică terapia transfuzională în spital, a tuturor normelor în vigoare ale 
Ministerului Sănătăţii Publice; 
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h) verifică şi propune comitetului director aprovizionarea unităţii de transfuzie sanguină cu aparatură, echipamente, 
reactivi, materiale sanitare şi consumabile; 

i) urmăreşte activitatea transfuzională în fiecare secţie a spitalului; 
j) sprijină activitatea de inspecţie a inspectorilor delegaţi ai autorităţii competente; 
k) asigură participarea personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguină din spital la programe le de formare 

profesională în domeniul transfuziei; 
l) solicită şi sprijină activitatea de consiliere a delegatului centrului de transfuzie sanguină teritorial privind 

organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital, a activităţii de transfuzie sanguină din secţii; 
m) consiliază privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine. 

(4)Comisia de transfuzii şi hemovigilenţă se va întruni cel puţin odata pe trimestru, lunar sau ori de câte ori va fi nevoie; 
colaborează şi furnizează date celorlalte comisii medicale, Colegiului medicilor sau organelor de cercetare judiciară. 
(5)Toate datele şi problemele discutate vor fi consemnate în procese-verbale de sedinta, care va fi prezentat pentru viza 

managerului si directorului medical. 

(6) Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.3.Comisia medicamentului  

(1)Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti 
destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia Medicamentului (Comisia privind 
supravegherea controlului legalităţii consumului de medicamente).  
(2) Componenţa Comisiei Medicamentului va fi aprobată prin Decizie a managerului. 

(3) Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin Decizie de către manager: 

a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia 
spitalului; 

b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi 
documentate medical, pe bază de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face 
recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; 

c) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici 
specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat. 

d) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; 
e) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare; 
f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi 

internaţională şi pe condiţiile locale; 
g) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie 

de incidenţa diferitelor afecţiuni; 
h) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel 

tratament se consideră inutil. 
(4)Medicul de boli infectioase, membru in comisie, va avea suplimentar, ca atributie principala, stabilirea criteriilor de 

prescriere a antibioticelor pentru pacientii internati. 

(5)Lunar, va prezenta Comitetului Director/Managerului o situatie exacta a utilizarii antibioticelor si consumurilor pentru 

luna precedenta, centralizat pe fiecare sectie in parte. 

(6)Comisia Medicamentului informează în permanenţă conducerea spitalului despre rezultatele activitatii prin înaintarea 

unei copii a procesului-verbal întocmit la fiecare şedinţă; 
 

4.1.4.Comisia de analiză a deceselor   
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(1)În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi Ord. MSP nr. 921/2006 la nivelul spitalului se constituie Comisia de analiză si  
monitorizare a deceselor, avand  componenţa stabilita prin decizie a managerului unitatii. In cazul in care postul de director 

medical este vacant atributiile vor fi preluate de catre persoana desemnata prin Decizie manageriala. 

(2) Principalele atribuţii ale comisiei de analiză a deceselor sunt următoarele:  
 

 se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi analizează toate decesele din spital;  
 solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri;  

Managerul spitalului sau Directorul medical avizează toate cererile de eliberare a cadavrelor fără efectuarea autopsiei; 
(3)Preşedintele comisiei este directorul medical al unitatii; membrii comisiei sunt: medic sef sectie Medicina Interna, medic 
sef sectie Chirurgie, medic şef sectie Obstetrica-Ginecologie, medic sef sectie Boli Infectioase şi medic primar compartiment 
Pediatrie. Dacă situaţia o impune se va solicita participarea medicului anatomo-patolog. In cazul in care postul de director 
medical este vacant atributiile vor fi preluate de catre persoana desemnata prin Decizie manageriala. 
(4)Scopul principal al activitatii comisiei este verificarea concordanţei între diagnosticele clinice şi anatomopatologice. 
(5)Comisia se întruneşte în cazul în care există suspiciune sau o sesizare din partea familiei, privind decesul pacientului, la 
convocarea preşedintelui Comisiei; 
(6) Atribuțiile Comisiei:  

a) analizează şi cercetează cazurile selecţionate de decese intervenite la nivelul spitalului situaţiile speciale, 
neconcordanţa diagnostică, afecţiunile rare etc., după cum prevede legislaţia în domeniu. 

b) analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice,diagnosticul anatomo-
patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic); 

c) evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final 
(anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică; 

d) realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii în raport cu numărul de internări din spital, evidenţiind 
totodată patologia cea mai frecventă a deceselor; 

e) analizează şi cercetează calitatea serviciilor şi îngrijirilor medicale acordate pacientului, până la deces; 
Comisia va trage concluzii scrise, privind desfăşurarea actului medical, precum şi în precizarea diagnosticului, cu 
rolul de a îmbunătăţi activitatea medicală la nivelul spitalului; Concluziile scrise vor fi întocmite, prin rotaţie, de 
către fiecare membru al comisiei şi se vor păstra , ordonat cronologic, la biroul Directorului medical; 

f) va întocmi cel puţin o data pe an, rapoarte privind activitatea desfăşurată, concluziile medicale şi măsurile propuse, 
pe care îl va prezenta conducerii spitalului şi consiliului medical. 

g) Analizează periodic sau de cate ori este nevoie, numarul deceselor inregistrate in activitatea spitalului, astfel: 
 Numărul deceselor in totalitate; 
 Numărul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului; 
 Numărul deceselor intraoperatorii; 
 Numărul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie. 
h) analizeaza motivele medicale care au dus la decesul pacientilor, cuprinse in FOCG si Certificatul de deces. In situatia 

in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii personalului medical (malpraxis) prezinta cazul conducerii 
spitalului in vederea luarii de masuri necesare. 

i) redactează un proces verbal de sedinta in care consemneaza rezultatele activitatii, 
(7)Membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la efectuarea necropsiei pacientului decedat in 
prezenta medicului curant si a sefului de sectie din care face parte medicul curant (sau inlocuitorul acestuia) 
(8)In urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi insotit obligatoiru de FISA DE INSOTIRE tip, semnata si parafata 
de medicul ce solicita examinarea 
(9)Poate solicita medicului curant justificarea actiunilor medicale in cazul pacientului decedat 
(10)Răspunde la orice solicitare a conducerii spitalului 
(11)Comisia va functiona în conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 
 

4.1.5.Comisia de analiză D.R.G.   

(1)Preşedintele comisiei este directorul medical/medic coordinator activitate medicală; membrii comisiei sunt: medic sef 

sectie Medicina Interna , medic sef sectie Chirurgie  medic şef sectie Obstetrica- Ginecologie, medic sef sectie Boli 

Infectioase, Medic sef Pediatrie, statististician de informatică medicală, medic coordinator cardiologie. In cazul in care 

postul de director medical este vacant atributiile vor fi preluate de catre persoana desemnata prin Decizie manageriala. 
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(2)Atributiile Comisiei de analiză D.R.G. sunt: 
a) analiza corectitudinii codificarii în sistem D.R.G. 

b) colaborarea cu persoanele implicate în auditarea interna pentru sistemul D.R.G. 

c) implementarea măsurilor şi corecturilor sugerate de auditorul D.R.G. şi sistematizarea problemelor ivite la nivel de 
secţii şi compartimente; 

d) instruirea permanenta a personalului medical implicat în codificarea în sistem D.R.G. 

e) imbunatatirea calitatii codificarii în sistem DRG la nivel de secţii; 
f) urmarirea concordantei între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu diagnosticul la externare; 
g) evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor şi a procentului pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul 

pacienţilor externati din secţiile cu profil chirurgical; 
h) gestiunea datelor şi informaţiilor medicale 

i) analizeaza in vederea revalidarii cazurile nevalidate, in vederea decontarii ulterioare. 

(3)Comisia D.R.G. se va întruni ori de cate ori este nevoie. Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor 
Comisiei D.R.G. vor fi inaintate spre analiza Consiliului medical şi Managerului unităţii. 
(4)Membrii comisiei fac parte şi din comisia mixtă a Spitalului pentru revalidarea foilor de observaţie invalidate DRG. 
(5)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.6.Comisia de alimentaţie şi dietetică şi de stabilire a meniurilor în Blocul alimentar   

(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, această comisie având  sarcina de a analiza sistemul de 
prescriere preparare şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice, propunând adaptarea lor la necesităţile reale. 
(2)De asemenea, verifică modul de intocmire a meniului zilnic, modul cum se respecta igiena alimentatiei, modul de 
gestionare si de distribuirea mesei si transportul hranei de la bucatarie la oficii si de la acestea la bolnavi; asigura 

respectarea calitatii alimentelor din magazie. 

(3)Comisia de dietetica este constituită pa baza Deciziei managerului. Această comisie se întruneşte trimestrial sau ori de 
câte ori este nevoie; cvorumul de lucru al Comisiei de alimentaţie şi dietă este de jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi; toate datele şi problemele discutate vor fi consemnate 

în procese-verbale de sedinta, care vor fi prezentate pentru viză managerului unitatii. In cazul in care postul de director 

medical este vacant atributiile vor fi preluate de catre persoana desemnata prin Decizie manageriala. 

(4)Obiective Comisia de alimentatie si dietetica : 

 analiza sistemului de aprovizionare, prescriere, preparare şi distribuire a alimentelor, regimurilor dietetice la nivelul 

spitalului; 

 existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 
 modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

 calcularea valorilor calorice şi nutritive; 
 pregătirea şi distribuirea alimentelor; 
 modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor; 

 respectarea circuitelor funcţionale în blocul alimentar. 
(5)Comisia de alimentatie si dietetica are următoarele atribuţii : 

 coordonarea activităţilor de organizare şi control a alimentaţiei la nivelul întregului spital; 
 stabileşte strategia de achiziţii a alimentelor în funcţie de planul de diete şi meniuri şi de bugetul alocat; 
 realizează planul de diete şi meniuri; 
 controlează periodic respectarea normelor de igienă în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia 

veselei; 

 verifică periodic calitatea şi valabilitatea alimentelor eliberate de la magazia spitalului; 
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 verifică prin sondaj recoltarea probelor alimentare; 
 controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru al imente, 

conform reglementărilor în vigoare; 
 verifică prin sondaj calitatea hranei preparate cu o jumatate de oră înainte de servirea ei; 
 verifică respectarea meniurilor şi dietelor; 
 verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat la bucătărie şi blocul alimentar; 
 colaborează şi furnizează date celorlalte comisii, la solicitarea acestora. 
 Atributiile se completeaza conform atributiilor stabilite prin decizia  managerului. 

(6)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.7.Comisia de farmacovigilenţă  

(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului şi are urmatoarele atributii principale: 

 verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii  şi conform legislaţiei 
în vigoare. 

 analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode 
mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse. 

 prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi. 
a) (2)Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor 

băneşti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia de farmacovigilenta în 
următoarea componenţă: 

b) director medical; 
c) farmacist coordinator sau înlocuitor farmacist;   
d) medic sef sectie Medicina Interna; 
e) medic sef sectie Chirurgie; 
f) medic sef sectie Obstetrica-Ginecologie; 
g) medic sef sectie Boli Infectioase; 

(3)Atribuţiile generale ale Comisiei de farmacovigilenţă: 
 

a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului; 
b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi 

documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face 
recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; 

c) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti 
corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat. 

d) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; 
e) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare; 
f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi 

internaţională şi pe condiţiile locale; 
g)  poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa 

diferitelor afecţiuni; 
h)  poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se 

consideră inutil. 
(4)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.8.Comisia pentru evaluarea aparaturii medicale  
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(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului şi are ca si atributii urmatoarele: 

 analizează lunar starea aparaturii şi tehnicii medicale din dotare, deficienţele, defecţiunile şi gradul de utilizare. 
 evaluează raportul cost/beneficiu pentru aparatura şi tehnica medicală, implicată în serviciile contractate cu CJAS. 

 propune remedieri, înlocuiri sau achiziţii pentru a creşte performanţele şi pentru a obţine beneficiile 
corespunzătoare serviciilor respective. 

 prezintă trimestrial conducerii spitalului concluzii şi propuneri în domeniu 

(2) Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.9.Comisia de coordonare a implementarii managementului calitatii serviciilor şi sigurantei  

pacientilor si de pregatire a spitalului pentru evaluare  

(1)Este numita prin decizie a managerului în conformitate cu prevederile art.1, anexa nr. 6 din Ordinului ANMCS nr.35/2018 

pentru modificarea Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 8/2018 privind 
aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate în cadrul 
celui de al Il-lea Ciclu de acreditare a spitalelor și art. 3 din O.M.F.P. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern,  

Structura este formata conform Deciziei manageriale.  

 (2)Atribuţii: 
a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Municipal Gheorgheni, 

program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării 
acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională etc. La 
elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de 
control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 600/2018, particularităţile organizatorice, 
funcţionale şi de atribuţii ale Spitalului Municipal Gheorgheni, personalul şi structura acesteia, alte reglementări şi 
condiţii specifice; 

b) implementează sistemul de management al calității prin  SRE ISO 9001:2015 prin prisma  standardelor de 

acreditare și a codului controlului intern; 
c) analizează conţinutul standardelor, criteriilor, cerinţelor şi indicatorilor  prevăzuţi de Ordinul nr. 446 din 18 aprilie 

2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor şi stabileşte 
care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceştia, raportat la 
resursele aflate la dispoziţia spitalului; 

d) coordonează  și / sau elaborarează documentaţia aferentă SRE ISO 9001:2015, proceduri de sistem și proceduri 
operaționale, conform cerințelor impuse de principiile standardelor de acreditare și Codului controlului intern; 

e) fac propuneri fundamentate care susţin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul 

calităţii declarate de managerul spitalului prin planul strategic şi/sau planul de management;  

f) asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informaţiilor privind  implementarea 
sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de remediere/înlăturare a deficienţelor constatate; 

g) asigură prin membrii săi stabilirea obiectivelor specifice - derivate din obiective generale la nivel de structură 
conform standardelor de acreditare și de control intern; 

h) asigură prin membrii săi coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor specifice ; 
i) asigură prin membrii săi autoevaluarea realizării obiectivelor specifice; 
j) asigură prin membrii săi stabilirea activităților ( acțiunilor) necesare pentru realizarea obiectivelor; 

k) asigură prin membrii săi stabilirea indicatorilor la fiecare activitate și le comunică salariaților din cadrul structurii; 
l) asigură prin membrii săi identificarea activităților semnificative  și proceselor majore care necesită procedurare;  

m) asigură prin membrii săi procedurarea activităților semnificative  și proceselor majore ; 
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n) asigură prin membrii săi dispunerea unor măsuri ca pentru toate procesele majore și activitățile semnificative să se 
elaboreze o evidență a activităților procedurale ( PS sau PO); 

o) asigură prin membrii săi desemnarea responsabililor cu elaborarea procedurilor formalizate și a protocoalelor 
medicale după caz; 

p) asigură prin membrii săi verificarea procedurilor operaționale întocmite și aplicabile la nivel de structură; 
q) asigură prin membrii săi desemnarea responsabililor cu riscurile la nivel de structură; 

r) asigură prin membrii săi analizarea Profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivel de entitate; 
s) asigură prin membrii săi elaborarea şi aprobarea Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a 

sistemului de control intern managerial; 

t) asigură prin membrii săi elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit 
Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul de spital 

u) asigură prin membrii săi urmărirea , realizarea şi actualizarea Programului de dezvoltare; 
(3) Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.10. Comisia de prescriere a medicamentelor antibiotice  

(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, avand ca atributie principala receptionarea 
medicamentelor. 

(2)Atributii principale: 

 controlul utilizarii corecte a antibioticelor in sectiile spitalului; 

 supravegherea reactiilor adverse la antibiotice; 

 urmarirea sensibilitatii germenilor la antibiotice in diferite sectii; 

 supravegherea utilizarii antibioticelor de rezerva. 

(3)Comisia se intruneste tremestrial, sau la solicitarea presedintelui, intocmind un proces-verbal cu masurile propuse pentru 

remedierea deficientelor aparute in utilizarea protocoalelor si ghidurilor de practica. 

(4) Comisia va monitoriza bunele practice in utilizarea antibioticelor; 

(5) Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.11. Comisia de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale  

(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, atributilee principale sunt prevazute in Ordinul nr. 1101 din 

2016. In comisie face parte: şeful serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 
medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de îngrijiri, după caz, farmacistul, 

microbiologul/medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are contract, toţi 
şefii de secţie. Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri 
către Comitetul director. 
(2)Atribuţiile Comisiei de combatere şi prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale sunt: 
 

a) elaborează şi înaintează spre aprobare Comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale; 

b) monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

c) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmăreşte rezultatele obţinute, eficienţa economică a 
măsurilor; 



  

39 

 

 

d) face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/ sanitare, necesar derulării activităţilor 
fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi 
îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării 
sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomiale; 

e) urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor; 
f) urmăreşte organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi 

transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale; 
g) înaintează propunerile de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale Managerului/Comitetului Director; 
h) urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al 
activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie; 

i) verifică şi urmăreşte evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare 

legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control 
al focarului de infecţie nosocomială din unitate; 

j) propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi 
intervenţie în focarele de infecţie nosocomială 

k) urmăreşte şi asigură 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; 

l) urmăreşte asigurarea aplicării Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor; m)evaluează şi 
monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării regulilor de tehnică 
aseptică de către acestea; 

m) monitorizează circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi sesizând orice 
modificare; 

n) monitorizează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific; 
o) monitorizează respectarea stării de curăţenie din secţie (saloane/rezerve şi a anexelor sanitare a acestora), a 

normelor de igienă şi antiepidemice ; 
p) înaintează propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii 

infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă; 
 s)   monitorizează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 
 t)   monitorizează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 
q) instruieşte personalul din spitalului asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării 

normelor de tehnică aseptică; 
r) urmăreşte frecvenţa infecţiilor nosocomiale şi evaluează factorii de risc; 
s) evaluează/urmăreşte/instruieşte personalul privind utilizarea obligatorie 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, cu respectarea 
normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform O.M.S. nr. 261/2007. 

(3)Comisia de combatere şi prevenire a infecţiilor nozocomiale se va întruni ori de câte ori este nevoie dar nu mai puţin o 
dată pe trimestru. 
(4)Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de combatere şi prevenire a infecţiilor nozocomiale 
vor fi înaintate spre analiză Mnanagerului/Directorului medical/Comitetului Director. 
(5)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 
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4.1.12. Comisia de arbitraj de specialitate  

(1)Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, compusa din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi 
din 2 medici pentru pacienţii din ambulator, atributia comisiei  este conforma cu Legea nr. 46/2003, art.17, adica 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. 
(2) Comisia va funcționa în conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.1.13.Comandamentul pentru situatii de urgentă  

(1)Asistenţa de urgenţă în cazul accidentelor colective, calamităţilor şi dezastrelor va fi coordonată de inspectoratele 
judeţene pentru situaţii de urgenţă, sau direct de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă conform planurilor 
naţionale aprobate. Pentru situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, se vor 
întocmi planuri de acţiune comune şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, care vor fi puse în aplicare la solicitarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. In situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări 
deosebit de grave, acordarea asistenţei la nivel spitalicesc se va face în unităţile spitaliceşti. Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă poate dispune echipajelor Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare dintr-un judeţ 
participarea la intervenţie la un accident colectiv sau o zonă calamitată din alt judeţ. La nevoie, el poate dispune, cu acordul 
preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii Publice, participarea la intervenţii, în alt judeţ, 
a unor echipaje ale serviciilor publice sau private de ambulanţă dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. 
(2)In cazul epidemiilor şi/sau pandemiilor, coordonarea activităţii de intervenţie se face de către comitetele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă sau de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, potrivit legii. 
Managerii generali şi directorii medicali ai serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, medicii- şefi ai 
Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şidescarcerare, precum şi medicii-şefi ai unităţilor de primire a urgenţelor vor urma 
cursuri în managementul dezastrelor organizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 
(3)Numirea membrilor Comandamentului de criza se face prin decizie internă a Managerului. 
(4)Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a 
managerului, în calitate de preşedinte. 
(5)Din acesta fac parte un număr variabil de membrii numiţi dintre şefii de sectii, şefii birourilor din organigramă, care 
îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi; 
(6)Comandament  de Urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă în situaţii de 
urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 
(7)Atributiile Comandamentului  sunt stabilite in Planul alb al unitatii. 
(8)Pe durata situaţiilor de Urgenţă sau a starilor potential generatoare de situaţii de Urgenţă se întreprind, în condiţiile leg ii, 
după caz, actiuni şi măsuri pentru: 

a) avertizarea populatiei, instituţiilor şi agentilor economici din zonele de pericol; 
b) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc; 
c) interventia operativa în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi inlaturarea efectelor negative; 
d) acordarea de asistenta medicala de Urgenţă; 
e) informeaza prin centrul operational judetean, privind starile potential generatoare de situaţii de Urgenţă şi 

iminenta amenintarii acestora; 
f) evalueaza situaţiile de Urgenţă produse, stabilesc măsuri şi actiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 

urmaresc îndeplinirea lor; 
g) informeaza comitetul Judeţean şi consiliul judetean asupra activităţii desfăşurate; 
h) indeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 
 

4.1.14. Comisia de materiale sanitare și dezinfectanți  

(1) Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, compusă din 5 membri ( medic coord. CPIAAM, medic 
specialist boli infecțioase, referent/economist din cadrul BAAT, magazioner și asistent CPIAAM). 
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(2) Atributiile comisiei: 

a) implementează cerințele legale referitoare la achiziționarea biocidelor și materialelor sanitare și urmărește 
respectarea lor; 

b) consultă lista produselor biocide avizate din Registrul Național al produselor biocide și decide asupra tipului de 
produse biocide necesare unității sanitare în funcție de riscul epidemiologic; 

c) stabilește cantitatea de produse biocide și material sanitare necesare a fi achiziționate la nivelul spitalului la 
începutul anului și ori de câte ori se impune; 

d) analizează fișele tehnice de securitate ale produselor biocide; 
e) elaborează instrucțiunile de lucru pentru utilizarea biocidelor în spital; 
f) instruiește personalul cu privire la folosirea biocidelor; 
g) monitorizează și verifică utilizarea corectă a biocidelor conform instrucțiunilor de lucru; 
h) monitorizează consumul de materiale sanitare. 

(3) Comisia se întrunește trimestrial, sau ori de câte ori este necesar. Comisia furnizează deta celorlalte comisii medicale. 
Comisia va funcționa în conformitate cu regulamentul propriu de functionare.Problemele discutate vor fi consemnate de 

către secretarul comisiei într-un process verbal care va fi prezentat pentru viză managerului. 

4.1.15. Comisia de analiză a riscurilor  

(1) Componenţa comisiei este stabilită prin decizia managerului, compusă din responsabilii cu riscuri desemnați din cadrul 
fiecărei secții/compartiment/birou. 
(2)Procesul de managament al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui comisiei de monitorizare. 
(3) Atribuțiile principale ale Comisiei sunt: 

a)  gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei structuri și la nivelul unității; 
b) responsabilii cu riscuri au obligația de a consilia personalul din cadrul compartimentelor/secțiilor și să asistă 

conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor. 
c) riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în 

conformitate cu elementele minimale din registrul de riscuri; 
d) riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al SMGH; 
e) analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor SMGH, prin stabilirea 

profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobat de către conducerea spitalului; 
f) propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de 

către managerul spitalului; 
g) conducătorii compartimentelor transmit măsurile de control pentru riscurile semnificative Comisiei de monitorizare, 

care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul SMGH; 
h) Planul de implementare este transmis spre aprobare managerului SMGH; 
i) după aprobare Planul de implementare este transmis de către secretarul Comisiei de monitorizare către fiecare 

structură în vederea implementării; 
j) elborează anual pe baza raportărilor primite de la conducătorii structurilor desfășurarea procesului de gestionarea 

a riscurilor o informare către managerul spitalului, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare. Informarea 
respectivă va cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor. 

k) participă la elaborarea procedurii privind gestionarea riscurilor. 
(4) Comisia se va întruni periodic sau ori de cîte ori este necesar. 
(5) Hotărârile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității mebrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președinte lui 
este hotărâtor.  
(6) Comisia de monitorizare va funcționa pe baza regulamentului propriu de funcționare. 

4.2.Comisii pe probleme administrative 

4.2.1.Comisia de disciplină  

(1)În conformitate prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii şi Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină şi cu aprobarea Comitetului Director funcţionează Comisia de 
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Disciplină care îşi exercită atribuţiile conform legislaţiei în vigoare pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor 
de disciplină, obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportament; 

(2)Comisia de disciplină va fi numită prin Decizie a managerului. 

(3)Atribuţiile Comisiei de Disciplină, conform prevederilor Codului Muncii: 

 -stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 
 -analizarea gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 
 -verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 
 -efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 
 -stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată. 
(4)Comisia de disciplina in cursul cercetarilor disciplinare va proceda conform normelor legale in vigoare si prevederilor 

contractului colectiv de munca. 

(5)Comisia se intruneste la solicitarea presedintelui ori de cate ori este nevoie. 

(6)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare, luand in considerare CCM la nivel de 

unitate. 

4.2.2.Comisia de securitate şi sănătate în muncă  

(1)La nivelul spitalului s-a constituit  Comisie de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor 
la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. 
(2)Componenţa Comisiei de securitate şi sănătate în muncă va fi aprobată prin Decizie a managerului. 

(3)In baza Legii nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea  nr. 

95/2006 -republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare în cadrul 
Spitalului Municipal Gheorgheni s-a constituit Comitet de securitate şi sănătate în muncă, prin Decizie interna a managerului 
unitatii, având următoarea componenta: 

3 reprezentanti ai angajatorului : 

 Manager 

 Director medical 

 sef sectie Medicina Interna 

3 reprezentanti ai lucratorilor cu atributii in domeniul sanatatii si securitatii: 

 sef sectie Obs.-Ginecologie 

 sef sectie Chirurgie generala 

 sef sectie Boli Infectioase 

 1 reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie-secretarul comitetului - secretar 

 medic Medicina Muncii 

 reprezentant sindicat “Sanitas” 

(4)Atribuţiile Comisiei de Securitate şi Sănătate în Muncă: 
  

a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 
b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora 

din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă; 
e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; 
h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate; 
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i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de 
producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei 
muncii; 

j) dezbate raportul scris prezentat Comisiei de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin 
o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa 
acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest 
raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii; 

k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând 
seama de factorii de risc identificaţi; 

l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect 
diminuarea capacităţii de muncă; 

m) în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile specif ice ale 
acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator; 

n) componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate 
prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. 

(5) Modul de lucru al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă este următorul: 

 se va întruni cel puţin o data pe trimestru şi ori de cate ori este necesar; 
 ordinea de zi a fiecărei întruniri se stabileşte de către preşedinte, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, si este 

transmisa membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de munca cu cel puţin 
5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului. 

o Comitetul de securitate si sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus 
unu din numărul membrilor săi. 

o Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor prezenţi. 

 secretarul comitetului de securitate si sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile 
înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilită. 

 la fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces verbal care va fi 

semnat de către toţi membrii comitetului care va fi prezentat spre viză managerului spitalului. - secretarul 

comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de 
la data întrunirii, o copie a procesului - verbal încheiat. 

 secretarul comitetului de securitate si sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului - verbal încheiat. 

 

4.2.3.Comisia pentru Dialog Social  

(1)Comisia s-a constituit conform Legii dialogului social - nr.  62/ 10.05.2011 republicată şi a dispozitiei managerului şi are 
următoarele atribuţii: 

a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social - administraţie, patronat, sindicate - care sa permită o informare 
reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor 
sociali ; 

b) consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social; 

c) consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se întreprind pe linia restructurării  
d) organizarea şi desfăşurarea negocierilor Contractului Colectiv de muncă la nivelul unităţii. 

(2)Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. 
a)Contractului Colectiv de muncă la nivelul unităţii poate să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite 
între părţi. 
(3)În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere prevăzute de art. 129 alin. (4),  din 

Legea nr. 62/2011 republicată, angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în 
vederea negocierii contractului colectiv de muncă. 
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(4)La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune 

la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii şi data până la care urmează a îndeplini 

această obligaţie. 
(5)Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind 

stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor. 
(6)Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali ori a 
reprezentanţilor angajaţilor, după caz, vor cuprinde cel puţin date referitoare la: 

 situaţia economico-financiară la zi; 
 situaţia ocupării forţei de muncă. 

(7)Tot la prima şedinţă de negociere părţile vor consemna în procesul-verbal următoarele: 
a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise; 

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; 
c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi; 
d) locul şi calendarul reuniunilor; 
e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri; 

f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere; 
g) alte detalii privind negocierea. 

(8)Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost 
declanşate. 
(9)La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în care se 
va consemna conţinutul negocierilor. 
 

4.2.4.Comisii de concurs/examinare/evaluare  

(1)Având în vedere HG  nr. 497/2010  de organizare şi desfăşurare a concursului şi examenului pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante la nivelul spitalului se constituie comisie de angajare şi promovare în muncă, în funcţie de 
specificul şi nivelul postului.  
(2)Componenţa comisiilor de examinare pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi practice a personalului sanitar şi auxiliar 
sanitar şi  a personalului tehnic administrativ va fi aprobată prin Decizie a managerului. 

(3)Comisia de încadrare şi promovare compusă din: preşedinte (membru al comitetului director), 2 –3 specialişti din unitate, 
şeful secţiei sau compartimentului unde urmează să se facă încadrarea sau promovarea,  reprezentantul organizaţiei 
profesionale, reprezentantul sindicatului legal constituit  - observator, secretar.  

(4)Examenul/concursul organizat se susţine în faţa comisiilor prevăzute la alin (3), iar în cazul în care unul din membrii 
comisiilor  mai sus menţionate lipseşte din unitate la data examenului sau concursului, conducerea Spitalului Municipal 
Gheorgheni  va decide înlocuirea acestuia cu un alt specialist din unitate. 

(5)Avand in vedere prevederile Codului Muncii-Legea nr. 53/2003, H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi H.G. nr.   497 din 26 mai 2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare pr in 

examen a personalului contractual din sistemul sanitar se constituie comisia de concurs sau examen precum si cea de 

solutionare a contestatiilor după următoarele criterii: 
 prin dispoziţia managerului se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până 

cel târziu la data publicării anunţului de concurs; 
 persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, 
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sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul; 
 atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 

membri şi un secretar; 
 preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul 

membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor; 

 secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de 
către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane spitalului, acestea neavând calitatea de membri; 

 secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin decizie 
manageriala. 

În funcţie de numărul şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot 
constitui mai multe comisii de concurs. 

(6)Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

 selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
 stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 
 stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică; 
 stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 
 notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; 

 transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 
 semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul 

final al concursului. 

(7)Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, 

probei practice şi a interviului; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. 

(8)Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; 
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea 

preşedintelui comisiei; 
c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, 

întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi 
raportul concursului; 

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor 
contestaţii; 

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului 
(9)Angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui 
personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice se realizează potrivit ORDIN nr.  869 din 9 iulie 

2015. 

(10)Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat posturile la concurs şi sunt 
aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la primirea propunerilor si au urmatoarea componenta: 

4.2.5.Comisia de licitaţii   

(1)Se constituie prin dispozitia managerului, membrii sunt desemnati in functie de specificul achizitiei si a cunostintelor in 

domeniu. 

(2)Comisiile de licitatii examinează şi verifică îndeplinirea de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la  eligibilitatea, 

înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câştigătorului şi redactarea 



  

46 

 

 

procesului-verbal şi a hotărârii comisiei. În cadrul spitalului funcţionează comisii de licitaţii constituite în funcţie de obiectul 
/scopul achiziţiei. 
(3)Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie. 

(4)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.2.6.Comisiile pentru inventarierea anuală a  patrimoniului unităţii   

(1)Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de 
către cei care i-au numit. 

(2)Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puţin două 
persoane, numite prin decizie scrisă 

(3)Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare  

economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, inclusiv 
evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile. 
Comisia de inventariere a patrimoniului se numeşte prin Decizie a managerului unităţii în conformitate cu prevederile Legii  
nr. 82/1991, a Regulamentului de aplicare aprobat prin OMF nr. 1752/2005, ale NM aprobate prin OMF nr. 2388/1995, ale 

OMF nr. 22/1996 si OMF nr. 2861/2009 - privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii la nivelul spitalului şi are următoarele atribuţii: 
 efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere; 
 efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor legale; 
 efectuarea inventarierii bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie; 
 întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabilind situaţia 

scăzămintelor legale şi a compensărilor şi le supun aprobării; 
 determinarea minusurilor şi plusurilor de gestiune conform reglementărilor legale; 
 întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii şi le supune spre aprobare: 
 face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere; 
 întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni şi 

informează asupra unor bunuri fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizabile. 
(4)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare.  

 

4.2.7.Comisia  de recepţie a produselor   

(1)Se constituie prin dispozitia managerului.  

(2)Comisia verifica calitatea si cantitatea produselor, care urmeză să intre  în gestiunile unităţii materialelor şi 
medicamentelor primite;inventariază/recepţioneză toate produsele achiziţionate pentru a fi înregistrate în contabilitate. 

(3)Comisia va functiona in conformitate cu regulamentul propriu de functionare. 

 

4.2.8.Comisia PSI  

(1)Este constituită în baza Legii nr.  307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și are următoarea componentă: 

 manager- presedinte; 

 director medical- membru; 

 responsabil PSI; 

 medic sef sectie Medicină internă; 
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 medic sef sectie Chirurgie; 

 medic sef sectie Obstetrica ginecologie; 

 medic sef sectie Boli infectioase; 

 medic coordinator Laborator analize medicale; 

 medic coordonator  Laborator RTG; 

 medic coordinator Laborator TBC; 

 farmacist coordonator sau înlocuitorul acestuia; 

 sef birou AAT. 

(2)Atributii: 

a) să cunoască bine şi să îndeplinească regulile stabilite privind apărarea împotriva incendiilor, să nu admită acţiuni, 

care favorizează incendii; 
b) să execute măsurile de precauţie la folosirea aparatelor cu gaze, obiectelor chimice, la efectuarea lucrărilor cu 

lichide uşor inflamabile (LUI) şi lichide combustibile (LC), cu alte substanţe, materiale şi utilaje, care prezintă pericol 
de incendiu; 

c) în caz de descoperire a incendiului să anunţe serviciul de pompieri şi salvatori şi să ia măsurile cuvenite pentru 
salvarea oamenilor, bunurilor şi lichidarea incendiului; 

d) realizeaza măsuri de apărare împotriva incendiilor; 

e) acordarea de sprijin serviciului de pompieri şi salvatori la îndeplinirea sarcinilor puse; 
f) crearea condiţiilor în vederea antrenării salariatilor în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; 
g) organizarea activităţii de explicare şi instruire a salariatilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor; 
h) realizarea măsurilor ce ţin de stimularea socială şi economică a asigurării apărării împotriva incendiilor; 

(3)La începutul fiecărui an, managerul spitalului va emite decizii care vor stipula componenţa tuturor comisiilor care 
funcţionează în cadrul unităţii sau va reactualiza component comisiilor prin intermediul Biroului RUNOS.  
 (4)Comisiile în general se întrunesc lunar sau la nevoie. 
(5)Membrii comisiilor răspund administrativ, disciplinar pentru orice încălcare a prevederilor legale privind activitatea 
efectuată. 
(6) Comisiile functionează pe baza Regulamentului propriu de functionare. 
(7) În cazul în care reglementările legale prevăd în mod expres o anumită componentă nominală,  iar functia/ postul  
respectiv  este vacant, completarea componentei se stabilește prin Dispozitie managerială.    
(8) În functie de  legislatie aplicabilă activitatile Comisiilor pot fi completate prin dispoziții manageriale.   
(9)Activitatile desfăsurate de Comisiile de specialitate se justifica prin intocmirea Rapoartelor periodice care se inregistreaza 
si se centralizeaza la secretariatul unitătii.  

Capitolul V – Finanțarea spitalului 

5.1.Surse de venit ale Spitalului Municipal Gheorgheni 

 

(1)Spitalul Municipal Gheorgheni este institutie publică finanțată integral din venituri proprii si functionează pe principiul 

autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe baza 

de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate si din alte surse, conform legii.  

(2)Spitalul monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor in limita 

bugetului aprobat.  

(3)Spitalul primește sume de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru 

care au fost alocate, după cum urmează:  

a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii ;  

b) de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni. 

(4)De la bugetul de stat se asigură: 

a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică; 
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b)achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii; 
c)investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie; 
d)expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă 

majoră; 
e)modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale; 
f)activităţi specifice ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;  

g)activităţi didactice şi de cercetare fundamentală; 
h)finanţarea activităţilor din cabinete de medicină sportivă, cabinete de medicină legală, de planning familial, TBC, 

LSM, UPU, programe tip HIV/SIDA, programe pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezidenţi; 
i)asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 100 alin. (7) şi, după caz, alin. (8) pentru UPU şi CPU, cuprinse în structura 

organizatorică a spitalelor de urgenţă aprobate în condiţiile legii. (5)Bugetele locale participă la finanţarea cheltuielilor de 

întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare al spitalului, de interes local, în limita creditelor 

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.  
(6)Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:  

a) donaţii şi sponsorizări; 
b) legate; 

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; 
d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatura medicală către alţi furnizori de servicii 

medicale, în condiţiile legii; 
e) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru servicii de alimentaţie publică, servicii poştale, bancare, 

difuzare presă/cărţi, pentru comercializarea produselor de uz personal şi pentru alte servicii necesare 
pacienţilor; 

f) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor congrese, seminare, activităţi de 
învăţământ, simpozioane, cu profil medical; 

g) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor activităţi cu specific gospodăresc şi/sau 
agricol. 

h) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu  operatori 

economici; 

i) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 
j) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 
k) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, după caz, în baza unui 

contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
l) contracte de cercetare; 

m) coplata pentru unele servicii medicale; 

n) alte surse, conform legii.  

(7)Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a 
veniturilor în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de 
sănătate, în functie de indicatorii stabiliti în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.  

(8)In cazul refuzului uneia din părti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, 

se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătatii, precum si ai Casei Nationale de 

Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, solutionează divergentele.  

(9)Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale și cu casele de asigurări de sănătate private. 

5.2.Bugetul de venituri si cheltuieli 
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(1)Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor 

fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele 
metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi cu contractele colective de muncă, şi se publică pe  site-ul 

Ministerului Sănătăţii.  
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea 
managerului spitalului.  

(3)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unităţii deconcentrate cu 
personalitate juridică a judeţului Harghita şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.  
(4)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează anual şi consiliului local dacă beneficiază de finanţare din 
bugetele locale.  

(5)În cazul existentei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidențiate separat în 

contractul de administrare, prin care se vor stabili posibilitătile si intervalul de timp în vederea lichidării acestora, în 

conditiile legii.  

(6)Controlul asupra activitătii financiare a spitalului se face, în conditiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul 

Sănătătii  sau de alte organe abilitate de lege.  

(7)Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, 

pe baza de documente justificative, în functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.  

(8)În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în 
astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale 

sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat,  respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală 
publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare 

funcţionării spitalului. 

Capitolul VI – Activitatea de urgentă 

 

6.1.Compartimentul de primire urgente 

6.1.1.Organizare  

(1)Compartimentul de primiri urgente (CPU)  este organizat și functionează în conformitate cu prevederile OMS nr. 

1706/2007. 

(2)Internarea pacientilor în regim de urgentă în spital se face doar prin CPU. 

(3)Compartimentul de primire urgente este astfel organizat încât să fie posibilă primirea, trierea, investigarea de bază, 

stabilizarea si aplicarea tratamentului de urgentă majoritătii pacientilor sositi în cadrul acestor structuri. 

(4)Personalul din cadrul CPU are obligatia de a asigura asistentă medicală de urgentă pacientului aflat în stare critică, în 
limita competențelor si a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp  a specialistilor aflati de gardă în spital sau la 

domiciliu. 

(5)CPU este deschis tuturor pacienților care solicită acordarea asistentei medicale de urgentă în urma aparitiei unei cauze 

acute noi sau pe fondul unor afectiuni cronice. 

(6)Pacientii prezinta documentele care atesta statutul de asigurat si/sau documentele de identificare( dupa caz). 

6.2.Atributiile personalului 

Art.6.2.1.Medic coordonator CPU   

a) conduce activitatea CPU în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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b) asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în 
subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să 
răspundă de anumite activităţi; 

c) coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de 
respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

d) asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare; 
e) îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
f) asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe 

calculator, în cadrul CPU, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

g) este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul CPU în vederea rezolvării problemelor urgente apărute 
în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi 
abilitatea să rezolve problemele din cadrul CPU; 

h)  poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să anunţe 
modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de concediu când 

va desemna o persoană care îl va înlocui; 
i) este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele 

survenite în această privinţă; 
j) este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai ales în cazul în 

care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul unităţii; 
k) este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia să 

investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei; 
l) are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime; 
m) are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând 

responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal; 
n) asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS) şi altor prevederi legale în vigoare; 

o) - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau deleagă o persoană 
în locul său; 

p) aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine; 
q) numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din cadrul 

CPU; 

r) controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a indicaţiilor 
terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu; 

s) colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii 
diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător; 

t) propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora; 

u) asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă şi 
semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului; 

v) stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de tratament 
conform standardelor internaţionale; 

w) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va coordona personal 

împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de 
program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea 
acestor sarcini; 

x) răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de formarea 

continuă a acestuia; 
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y) răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar CPU şi 
face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

z) controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei persoane 
special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

aa) organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în CPU; 

bb) controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului 
din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora; 

cc) informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului CPU în 

relaţie cu conducerea spitalului; 
dd) coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie prespitalicească; 

ee) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă; 

ff) colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de 
urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre CPU şi prespital; 

gg)  întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 
hh) participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru CPU, în calitate de preşedinte sau membru al 

comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin 

concurs şi interviu; 
ii) propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
jj)  îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul CPU; 
kk) autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile prezentului 

ordin; 

ll)  îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita competențelor; 

mm) răspunde și coordonează activitatea de colectare și manipulare a deșeurilor medicale în conformitate cu 
prevederile legale. 

 

6.2.2.Medic specialitate CPU   

a) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
b) răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de  protecţie a muncii, 

precum şi a normelor etice şi deontologice; 
c) răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare; 
d) răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a locţiitorului 

acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, 
inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu; 

e) îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
f) primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în UPU, îl 

asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea 
lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau 
internat; 

g) primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură 
anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef 
al CPU sau de locţiitorul acestuia; 

h) ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 
i) efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la toţi 

pacienţii din CPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor medicului 
responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital; 

j) informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează; 
k) completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în CPU şi completează toate 

formularele necesare, în scris sau pe calculator; 
l)  respectă regulamentul de funcţionare al CPU şi  asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă; 
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m) respectă deciziile luate în cadrul compartimentului de către medicul coordonator sau locţiitorul acestuia şi asigură 
îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine; 

n) poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
o) anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore 

înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.); 
p) respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 
q) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul 

părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică 
cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic; 

r) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului CPU; 
s)  inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora; 
t) poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi 

deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.); 
u) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-coordonator sau în legi speciale în limita competențelor. 
v) răspunde de manipularea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale. 
 

6.2.3.Asistentul medical coordonator CPU   

 
a) stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical şi auxiliar, 

cu excepţia medicilor; 

b) coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
c) asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 
d) isi exercita profesia de asistent medical in mod responsabil si conform pregatirii profesionale; 

e) asigura si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine; 

f) informează medicul coordonator CPU  si conducerea unitatii despre toate disfuncţionalităţile şi problemele 
potenţiale sau survenite în activitatea CPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 

g) instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de protecţie a 
muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

h) răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare 
de către personalul aflat în subordine; 

i) răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui 
comportament etic faţă de bolnav; 

j) respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor; 
k) participă la predarea - preluarea turei în CPU; 

l) controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează; 
m) verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 
n) asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale sanitare, precum şi 

cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului; 

o) controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, 
distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor; 

p) răspunde de aprovizionarea CPU cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi 
înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate; 

q) realizează autoinventarierea periodică a dotării CPU, conform normelor stabilite;  

r) participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine; 
s) evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din CPU; 

t) participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu;   
u) supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor 

din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare; 
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v) controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de 
personal din subordine şi le comunică medicului coordonator; 

w) organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţie a 
muncii; 

x) coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare 
aflaţi în stagii practice în CPU; 

y) intocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură 
înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului, intocmeste pontajele lunare ; 

z) aduce la cunoştinţă medicului coordonator sau conducerii unitatii absenţa temporară a personalului, în 
vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare; 

aa) coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a 

infecţiilor asociate actului medical; 
bb) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora; 
cc) poarta permanent un mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare; 

dd) raspunde in timp util in cazul chemarii si imediat in cazul alarmei generale. aduce la cunostinta responsabilului 

cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile 

deosebite, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.); 

ee) controleaza permanent tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie si comportamentul personalului 

din subordine; 

ff) Coordonează și răspunde pentru manipularea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale. 
 

6.2.4.Asistent medical din CPU   

a) asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de primire şi în celelalte camere ale compartimentului, monitorizarea 
acestora ; 

b) anunţa medicul de garda in momentul sosirii in CPU a unui bolnav; 

c) asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi; 
d) acorda îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele 

paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie speciale ale bolnavilor; 
e) consemnează in registru toţi pacienţii prezentaţi in CPU,  completând toate rubricile solicitate;  

f) răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
g) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este 

nevoie; 

h) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări; 
i) coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în 

condiţiile prevăzute de conducerea unităţii; 
j) întreţine igiena, dezinfecţia spatiilor, tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din CPU, asigură pregătirea patului 

sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi; 
k) ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacientilor si ii  însoţeşte în caz de nevoie, in limita existentei 

numarului suficient de personal; 

l) asigura asistenta medicala si îngrijirea pacienţilor din cadrul spitalizării de zi, conform indicaţiilor medicului; 
m) asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor aprobate prin OMS şi altor  prevederi legale în vigoare; 
n) participă la predarea - preluarea turei în tot compartimentul; 

o) asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează conducerea unitatii despre defecţiunile şi lipsa de 
consumabile; 
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p) informează în permanenţă asistentul medical coordonator sau locţiitorul acestuia în legătură cu stocul de medicamente 
şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi despre aprovizionarea cu acestea; 

q) asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi păstrarea, 
administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii; 

r) cunoaste, pe baza documentelor de urmarire a pacientilor si prin implicarea directa in procesul de evaluare si 

tratament, rulajul pacientilor din cadrul CPU: orele de sosire si plecare, cazuistica, conduita terapeutica efectuata, in 

curs de efectuare sau planificata in vederea efectuarii. 

s) răspunde pentru manipularea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale. 
 

6.2.5.Îngrijitor din cadrul CPU   

a) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea directă, cerinţelor postului, respectând raporturile ierarhice şi 
funcţionale; 

b) respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii; 

c) respectă circuitele funcţionale din compartiment (în funcţie de specific) pentru: 
 personal, medicamente, laborator; 

 lenjerie, alimente, vizitatori; 

 deşeuri. 
d) efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare, in mod riguros in toate incaperile compartimentului, cat si in 

imprejurimi; 

e) efectueaza curatenia in timpul turei, in fiecare incapere, ori de cate ori este nevoie; 

f) curăţă şi dezinfectează băile şi wc-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri; 
g) efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a încăperilor; 
h) curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipătorile, etc. conform indicaţiilor primite; 
i) transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în 

recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul;  
j) răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal, precum şi a celor ce se 

folosesc în comun. 

 

6.2.6. Infermieră în cadrul CPU  

a) îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
b) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
c) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
d) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 
e) răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare; 
f) respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora; 
g) are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament etic faţă de bolnavi şi 

faţă de personalul medico-sanitar; 
h) ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 
i) respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în vigoare; 
j) participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 
k) răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a altor materiale cu care 

lucrează; 
l) răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
m) efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea lor; 
n) pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor; 
o) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori 

este nevoie; 
p) îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta; 
q) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări; 
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r) ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat; 
s) goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, după 

stabilirea bilanţului de către asistentul medical; 
t) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul 

acestuia la morga unităţii; 
u) îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice; 
v) nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor; 
w) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de 

conducerea unităţii; 
x) transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare; 
y) execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului; 
z) întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte patul şi schimbă 

lenjeria bolnavilor; 
aa) transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi în 

condiţiile stabilite de unitate; 
bb) răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.; 
cc) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul 

părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică 
cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

dd) participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 
ee) poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
ff) răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu 

mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile 
deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

gg) participă în efectuarea gărzilor în cadrul CPU; 
hh) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ori CPU în limita competențelor. 

 

6.2.7. Registrator medical din cadrul CPU  

a) îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
b) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
c) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
d) completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor; 
e) este responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
f) oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din incinta UPU/CPU; 
g) se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale; 
h) anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în 

exploatarea acestora; 
i) nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical specializat şi 

autorizat; 
j) păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului; 
k) răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare; 
l) participă la instruirile periodice ale întregului personal; 
m) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul 

părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică 
cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

n) respectă regulamentul de funcţionare a CPU; 
o) participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la CPU; 
p) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ori a CPU. 

 

6.2.8.Atributii generale ale personalului angajat in CPU  
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(1)Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale conform Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale aprobată de Ordinul nr. 1226/2012. 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
b) respectă şi aplică procedurile de colectare, sortare, depozitare şi eliminare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase; 
c) participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate 

din activitatea medicală pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare. 
Atribuţii privind supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului nr.  1101/ 

2016. 

a) respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform 
ordinului M.S. nr.  961/2016 în funcţie de nivelul de risc. 

b) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 
c) respectă şi aplică precauţiunile standard – măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 
d) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire; 

D.Responsabilităţi privind drepturilor pacientului 
a) respectă confidenţialitatea datelor despre pacient si a confidenţialitatea actului medical, precum si a celorlalte  

drepturi ale pacientului. 

b) respectă şi apără drepturile pacientului; 
c) îşi desfaşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice şi funcţionale; 

(2)Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) 

a) munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente; 
b) respectă reglementările în vigoare de securitate şi sănătate în muncă; 
c) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori 

este nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal; 
d) asigură măsurile de securitate şi intervenţie ale secţiei pentru evitarea oricăror incidente, accidente: aparatură şi 

utilaje medicale, utilaje electrice, sursele de gazmetan, sursele de oxigen, substanţele dezinfectante, incendii şi 
calamităţi naturale; 

e) starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată zilnic pentru a corespunde 
tuturor normelor în vigoare; 

f) fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se sprijinul tuturor 

persoanelor necesare; 

g) aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai  
regulamentele de exploatare şi nssm specific locului de muncă; 

h) legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe, conform cerinţelor 
specifice de la locul de muncă; 

i) are obligaţia să îşi însuşească şi să aplice normele de protecţie a muncii conform specificului locului de muncă şi în 
corelaţie cu aparatură şi instalaţiile folosite; 

j) sesizează apariţia defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare, electrice, de gaz, termice de oxigen în vederea 
remedierilor; 

k) respectă şi îşi însuşeste prevederile legislaţiei din domeniul sănătaţii si securităţii în muncă (Lege nr. 319/2006); 

(3)Aplicarea normelor PSI 

a) are obligaţia să îşi însusească şi să respecte normal PSI prevăzute în Legea nr. 307/2006; 

b) respectă reglementările în vigoare de prevenire a incendiilor; 
c) munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile psi în vigoare; 
d) responsabilităţile şi sarcinile ref eritoare la aplicarea psi sunt aplicate corespunzător în activitatea zilnică; 
e) echipamentul psi este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă; 
f) starea echipamentului psi este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare; 
g) sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncă; 
h) pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie; 
i) pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor; 
j) starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi psi este raportată persoanelor abilitate prin procedura 

specific locului de muncă; 
k) respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare; 
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l) în cazul semnalizării unui accident  anunţă prompt persoanele abilitate psi precum şi serviciile de urgenţă; 
m) procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător; 
n) primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare specifice; 
o) planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţă; 

(4)Responsabilităţi în domeniul standardelor de acreditare conform Ordin nr. 446 / 2017 privind aprobarea standardelor, 

procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 

a) cunoaște şi respectă procedurile întocmite în baza standardelor de acreditare și le aplică  în activitatea depusă; 
(5)Responsabilități în domeniul codului controlului intern managerial conform Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice 

a) cunoaşte şi respectă documentele sistemului control intern managerial aplicabile în activitatea depusă; 
b) asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte; 
c) identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din 

care fac parte; 

d) propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inaintează conducerii spre avizare; 
e) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor 

specifice locului de muncă.  
(6)Responsabilităţi administrative 

a) răspunde  de materialele consumabile prin utilizare judicioasă. 
b) participă la instructajele la nivelul secţiei/compartimentului. 
c) cunoaște și respectă Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al spitalului municipal 

gheorgheni. 

d) respecta Codul Etic și deontologic, ROF, ROI si CCM, CIM, Fisa Post, altele după caz. 

Capitolul VII – Primirea si externarea pacientilor programati 

7.1.Biroul de primire 

7.1.1.Atributii  

a) înregistrarea internărilor şi ieşirele bolnavilor din spital; 

b) introducerea zilnică în baza de date a bolnavilor spitalizati; 

c) asigurarea înregistrarii datelor de indentitate a pacienţilor la internare în foaia de observaţie clinică generală; 
d) urmărirea compatibilitătii foilor de observaţie operate în DRG cu “mişcarea zilnică a bolnavilor”; 
e) îndeplineste rolul de birou de informații la nivelul spitalului. 

7.1.1.1.Asistent medical cu atributii de registrator medical  

a) înregistrează internările bolnavilor din secţii, ţinând legătura cu Camera de gardă şi cu  statisticianul medical; 

b) efectuează înregistrarea foilor de observaţie a pacienţilor cronici internaţi în spital, în sistemul electronic, 
completând în mod corect, conform cărţii de identitate, a biletului de internare de la medicul specialist vizat de 

medicul şef al secţiei respective, alături de dovada de asigurat a pacientului (adeverinţă, cupon pensie, carnet 
şomaj, etc. a datelor pacienţilor); 

c) efectueaza semnarea electronica a internarii cu cardul de sanatate al pacientului; 

d) completează fişa de observatie generala a pacientului cu date corecte; 

e) ţine evidenţa bolnavilor din spital internaţi pe fiecare secţie; 
f) primeşte din secţii numărul paturilor libere şi le comunică Ambulatoriului Integrat; 
g) completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare activităţii; 
h) tine evidenta pacientilor internati, prin verificarea in sistemul informatic, si colaboreaza cu secretara spitalului 

pentru rezolvarea solicitarilor primite de la alte institutii cu privire la pacientii internati sau externati; 
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i) colaboreaza cu asistentele sefe din sectiile cu paturi in vederea intocmirii si respectarii listelor de asteptare pentru 

internarea pacientilor si persoanele straine cu Eurocard; 

j) inainteaza datele privind internările ca urmare a unor agresiuni catre expertul-contabil, compartimentul  juridic al 

spitalului si CJAS Harghita, in vederea înregistrării şi urmăririi recuperarii cheltuielilor de la persoanele vinovate; 

k) primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observatie, foi de temperatura, etc.); 

l) clasifica foile de observatie ale bolnavilor iesiti in ordine alfabetica, etc; 

m) verifică la internare dacă pacientul are anexate la foaia de observaţie documentele necesare:bilet de internare de 
la medicul de familie sau specialist, 

n) verifica statutul de asigurat,  cardul de sănătate; 

o) introduce si verifică completarea corectă a foii de observaţie privind datele de identitate a bolnavilor, în special 

CNP, consimţământul pacientului şi adresa (în caz de accidente de muncă, accidente de circulaţie, agresiuni); 
p) răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor:  

q) aranjează foile de observaţie şi le predă periodic la arhiva medicală a spitalului; 
r) are obligaţivitatea păstrării confidenţialităţii tuturor informaţiilor medicale; 
s) respectă regulile de igienă personală (spălatul mâinilor, echipamentul de protecţie ce va fi schimbat zilnic); 
t) ţine evidenţa bolnavilor internaţi pe fiecare secţie şi o transmite zilnic Statisticianului; 

u) răspunde de gestionarea imprimantelor necesare( FO, Proceduri, Acordul-pacientului, date cu character personal, 

Foaie de temperature, etc.); 

v) desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 
propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

w) colaborează cu statisticeanul si împreuna  întecmesc raportările către CAS, DSP, SNSPMS. 

7.1.1.2. Referent  

 

 

7.2. Biroul de evaluare și statistică medicală  

7.2.1. Atribuții   

a) întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, 
semestriale şi anuale; 

b) executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică medicală, precum şi a celor necesare pentru 
activitatea operativă a instituţiei; 

c) asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent; 
d) introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţii din foile de observaţie clinice 

generale; 
e) transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet; 
f) primirea documentaţiei medicale a bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinice generale); 
g) clasificarea foilor de observaţie clinice generale ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an; 
h) ţinerea evidenţei datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmirea rapoartelor statistice 

ale institutului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor; 
i)  punerea la dispoziţia secţiilor a datelor statistice şi a documentaţiei medicale necesare pentru activitatea curentă 

şi asigurarea prelucrării datelor statistice; 
j) urmărirea corelării diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informarea şefilor de 

secţie şi a conducerii unităţii; 
k) ţinerea la zi a evidenţei informatizate a pacienţilor externaţi şi răspunderea privind corectitudinea datelor introduse 

în calculator, întocmite şi transmise către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Ministerul 
Sănătăţii şi altor organe abilitate ale statului; 
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7.2.1.1. Referent de specialitate   

a) primește și verifică dacă documentația medicală a bolnavilor iesiți din spital este completă (foaia de observatie trebuie 
sa conțină: rezultatul interogării calitătii de asigurat, foaie grafic temperatură, fișa de tehnici si manevre-asistente 
medicale, consimtământ pentru îngrijiri medicale, declarație – dacă este cazul, decont de cheltuieli) și dacă este 
codificată. 

b) urmărește şi raportează registratorului medical si şefului serviciului pacienții care depășesc durata optimă de 
spitalizare. 

c) urmărește fluxul internărilor şi externărilor zilnice şi anunță registratorul medical și șeful ierarhic despre foile de 
observație externate dar nepredate în termenele stabilite de conducere (3 zile de la data externării pacientului).  

d) verifică datele introduse în sistemul informatic al spitalului să fie conforme cu datele din foaia de observație (perioada 
de internare) și documentele atașate (calitatea de asigurat, biletul de trimitere). 

e) introduce codurile diagnosticelor, consultațiilor și procedurilor din foile de observație în sistemul informatic al spitalului, 
precum și alte date conform machetelor de lucru. 

f) introduce la timp toate datele necesare întocmirii anexelor către CASHR necesare raportării activitătii statistice în 
vederea decontării serviciilor medicale prestate. 

g) introduce la timp toate datele necesare raportărilor lunare a datelor pacienților externati către SNSPMS prin 
intermediul aplicației DRG National. 

h) introduce la timp toate datele necesare raportărilor trimestriale și anuale în baza de date DSPHR pentru transmiterea 
tuturor dărilor de seamă către DSP. 

i) introduce la timp toate datele din foile de observație în bazele de date şi aplicațiile aferente, fără a afecta termenele 
limită pentru raportarea situațiilor statistice si dărilor de seamă. 

j) întocmește toate anexele către CASHR necesare raportării activității statistice în vederea decontării serviciilor medicale 
prestate, conform legilor în vigoare, încadrându-se în termenele impuse. 

k) raportează lunar și ori de câte ori este nevoie datele pacienților externați către SNSPMS prin intermediul aplicației 
DRGNațional, încadrându-se în termenele impuse. 

l) primește rapoartele cu pacienții nevalidați de SNSPMS și face demersurile necesare pentru rezolvarea nevalidatelor din 
baza DRGNational, încadrându-se în termenele impuse. 

m) transmite către Secretariat rapoartele și situațiile venite pe mailul Statisticii în vederea înregistrării și transmiterea lor  
către aparținători. 

n) colaborează cu alte birouri, compartimente în vederea întocmirii diferitelor situații care apar din interiorul spitalului sau 
către instituțiile statului. 

o) calculează indicatorii de eficientă medicală pe secții și pe tot spitalul sau alte situații sub îndrumarea conducerii 
spitalului. 

p) aduce la cunoștința sefului ierarhic abaterile în corelarea diferiților indicatori pentru spital și a problemelor apărute în 
cadrul raportărilor statistice din Policlinică. 

q) raportează toate situațiile si raportările statistice lunare/trimestriale/anuale către CASHR, SNSPMS, Ministerul 
Sănătății, ASPHR, Centrul de Statistică, sub supravegherea conducerii spitalului. 

r) ține evidența emailurilor pentru căsuțele de email ale biroului de evaluare și de statistică medicală. 
s) pregătește pentru Arhivă foile de observație ale pacienților pentru fiecare pacient externat din spital şi le aranjează în 

ordinea codului în arhiva anuală curentă. 
t) la cererea medicilor curanți, cu aprobarea medicului șef de secție, pune la dispoziția cadrelor medicale foile de 

observație vechi (ultimii 3 ani) din arhiva pentru consultarea istoricului medical. 
u) ține evidența pe secții a deceselor şi a pacienților la cerere (inclusiv străini) din spital. 
v) păstrează confidențialitatea actului medical, în conformitate cu legislația în vigoare, precum  şi a datelor interne. 
w) nu va furniza niciun fel de document medical și nu va divulga date medicale sau personale către pacienți sau 

apartinătorii acestora. Documentele medicale se predau doar către personalul medical angajat al spitalului. 
 

7.2.1.2.Registrator medical  
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a) oferă informații de interes general (prin intermediul telefonului) pacienților care doresc programare pentru consult 
de specialitate în cadrul Ambulatoriului, într-un mod respectuos și cât mai clar, specific nevoilor lor. 

b) primeşte telefonic cererile de programare pe specialităţi şi întocmeşte liste de programare în funcţie de cabinet şi 
specialitate, conform procedurilor interne de programare. 

c) informează potențialul pacient despre drepturile sale privind prelucrarea datelor cu caracter. 
d) Colectează datele principale ale potențialilor pacienți (nume, prenume, număr telefon, data nașterii, antecedente 

medicale, etc.) şi îi programează pentru consultaţie sau îi trece pe lista de așteptare în vederea programării.  
e) ține evidența listei de așteptare și consemnează toate evenimentele ce țin de aceasta. 
f) păstrează confidentialitatea actului medical, în conformitate cu legislația în vigoare. 
g) nu va furniza niciun fel de document medical și nu va divulga date medicale sau personale către pacienți, 

aparținătorii acestora sau oricare altă persoană din afara spitalului. DocumenteLe medicale se predau doar către 
personalul medical angajat al spitalului. 

h) înregistrează internarea continua și de zi a pacienților; 
i) conduce registrul de internări și externari;  
j) efectuează înregistrarea foilor de observație a pacienților internați în spital, în sistemul informatic, completând în 

mod corect, conform cărții de identitate, a biletului de internare de la medicul specialist vizat de medicul șef al 
sectiei respective, alături de dovada de asigurat a pacientului (adeverință, cupon pensie, carnet somaj, etc.) 

k) efectuează semnarea electronică a internării cu cardul de sănătate al pacientului. Completează fișa de circuit al 
pacientului cu date corecte. 

l) ține evidența bolnavilor din spital internați pe fiecare secție. 
m) verifică actele bolnavului internat, astfel: C.I., biletul de trimitere eliberat de medicul de policlinică, talonul de 

pensie, adeverința de seviciu, elev, șomaj si adeverinta de ajutor social sau handicap și verifică biletul de trimitere 
avizat de medicul de gardă. 

n) pe baza biletului de internare se face înregistrarea în registrul de internări de pe secție, unde se notează numele si 
prenumele bolnavului, C.I., seria, numărul, data și locul nașterii, numele părinților, vârsta și se precizează dacă este 
cu însoțitor sau nu. 

o) În cazul în care sunt aduși bolnavi fără acte de identitate și fără aparținători, registratorul medical are obligația de 
a înregistra toate datele furnizate de la cei care l-au adus. Se notează pe foaie locul de unde a fost adus, valorile cu 
care a fost găsit, precum și orice alt detaliu de la martorii care au fost de față. Internarea necunoscuților trebuie 
anunțați la Circa de Poliție. 

Capitolul VIII - Sectiile cu paturi 

8.1.Organizare 

(1)Secţiile şi compartimentele cu paturi sunt organizate pe profil de specialitate. 

(2)Sectia cu paturi este condusă de  medicul primar care îndeplineste functia de medic sef de sectie si este ajutat de un 

asistent medical sef de sectie, din personalul mediu sanitar din sectie.  

(3)Medicul şef de secţie este numit de manager, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea funcţiei. 
(4)Compartimentul este condus de  medicul coordinator, desemnat de manager, cu atribuţii de şef de secţie. 
(5)Sefii de secţii şi asistentii şef de secţii sunt înlocuite de persoane desemnate de managerul spitalului, la propunerea  

titularilor. Delegarea atributiilor se realizează prin decizie managerială, iar înlocuirea în cazul concediilor de odihnă/boală și 
alte tipuri de concedii  prin completarea formularului tipizat: Cerera pentru concediu. 

(6)Primirea si iesirea bolnavilor se organizează pe sectii/compartimente cu respectarea normelor de igienă si antiepidemice. 

(7)În timpul programului de normal de lucru primirea bolnavului se face de către asistentă şef secţie, iar  în tura II şi III de  

asistente de serviciu.   

(8)Medicul şef secţie /medicul de gardă  decide oportunitatea internării. Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de 

internare, emis de cabinetele de specialitate din cadrul ambulatoriului de specialitate integrat, cabinete de specialitate 

comodate  sau private care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate şi de camera de gardă. Bolnavul va prezenta actul 
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de identitate şi actul care atestă starea de asigurat. Datele personale se înregistrează pe foaia de observaţie de către biroul 

de internări/primiri de la parter. 

(9)În situaţia urgenţelor medico-chirurgicale care se prezintă direct la secţia chirurgie, medicul de gardă decide asupra 
modului de rezolvare a cazului.  

(10)Urgenţele se internează în caz de nevoie la orice oră, dar numai după consultarea medicului de gardă din secţia în care 
urmează să fie internat. În secţia în care nu este linia de gardă, medicul de gardă de la camera de garda, decide asupra 

internării. În cazul în care bolnavul refuză internarea, se consemnează în registrul de gardă sub semnătura bolnavului, care 
este informat asupra consecinţelor posibile. 
(11)La 24 de ore de la internare, seful de sectie va analiza necesitatea continuării spitalizării pentru toti bolnavii internati.  

(12)Repartizarea bolnavilor în sectie, pe saloane, se face avându-se în vedere natura sau gravitatea bolii, sexul iar în secţia 
pediatrie pe grupe de vârstă şi afecţiuni, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infectiilor interioare.  

(13)În cazuri deosebite, se poate aproba internarea bolnavului cu însotitor. În secţia pediatrie si boli infectioase  mamele se 

internează cu copii până la vârsta de 3 ani. Internarea însoţitorilor se aprobă de şeful secţiei. 
(14)In cadrul acordării asistentei medicale nu vor fi utilizate materiale si instrumente a căror conditie de sterilizare nu este 

sigură. Vor fi utilizate doar materiale si instrumente de unică folosintă a căror ambalaje sunt intacte si sterilitatea acestora 

este garantată, nefiind expirată perioada de garantie. Celelalte materiale si instrumente vor fi sterilizate la statia de 

sterilizare  sau sub forma sterilizarii la rece. Se tine o evidentă a materialelor si instrumentelor sterilizate, cu mentionarea 

datei si orei la care s-a efectuat sterilizarea. 

(15)Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie în alta sau din spital în altul, asigurându-se în prealabil in mod obligatoriu, 

locul si documentatia necesara si, dacă este cazul, mijlocul de transport. În toate cazurile este anunţat şeful de secţie. 
Transporturile efectuate de serviciul de ambulanţă se aprobă în mod obligatoriu de managerul spitalului sau de şef de secție 
și medic de gardă la CPU. 
(16)În secţiile de specialităţi de bază se pot interna bolnavi cu afecţiuni din specialităţile înrudite, având în vedere că nu 
există secţii separate pentru toate profilele. 

(17)La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire/scrisoare medicală din spital, 
întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie. Externarea bolnavilor din sectie se va efectua până la ora 

14,00, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în condica de prescripţii medicamente din ziua respectivă.  
(18)La externare, biletul de ieșire din spital se înaintează medicului de familie  direct sau prin pacient, iar foile de observație 

se înaintează la statistică pentru prelucrarea datelor, dupa care se arhivează. 
(19)Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a fost încunostiintat de consecintele posibile asupra stării 
lui de sănătate. Aceasta se consemnează, cu semnatura bolnavului si a medicului, în foaia de observatie. Cu biletul de ieşire 
din spital bolnavul se va prezenta la garderobă.  
(20)Declararea la organele de stare civilă a nou-născuţilor şi a decedatilor din spital se face pe baza actelor de verificare a 

naşterilor,  respectiv decedatilor, întocmite de medicii din sectie. Decedatii sunt observaţi încă 2 ore în secţii, după care se 
anunţă  serviciul de prosectură şi sunt transportaţi la morgă de către persoanele desemnate, la orice oră al zilei. 

(21)Scutirile de la autopsie se aprobă în mod obligatoriu de managerul spitalului, de director medical şi de medicul de 

specialitate anatomopatolog, la cererea aparţinătorilor, contrasemnată de medical şef secţie. Prezentarea foii de observaţie 
este obligatorie. 

(22)Este obligatorie, pentru toti angajatii spitalului, păstrarea confidentialitătii fată de terti asupra tuturor informatiilor 

decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor cu exceptia cazurilor prevăzute în normele în vigoare. 

(23)Spitalul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru 
confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi, iar contracost asigură grad ridicat de deservire hotelieră la cererea pacientului. 

(24)Se permite de asemenea, implicarea apartinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (copii, pacienti cu nevoi 

speciale). 

(25)La ieşire din spital se pot elibera certificate de concediu medical si/sau retete electronice, care vor fi completate conform 

instrucţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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8.2.Atributii cu privire la asistenta medicală 

(1)Cu privire la asistenta medicala se va proceda dupa cum urmează: 

A.La primire (camera de gardă/CPU):  

a) examinarea imediată, completă, trierea medicală si epidemiologică a bolnavilor pentru internare;  

b) asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, pânâ când bolnavul ajunge în 

sectie;  

c) asigurarea trusei de urgentă, conform instructiunilor Ministerului Sănătatii;  

d) triajul bolnavilor;  

e) asigurarea transportului bolnavilor în sectie;  

f) asigurarea transportului si tratamentul pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferî in alte unităti 

sanitare;  

g) tinerea evidentei zilnice a miscării bolnavilor.  

B.În sectie:  

a) repartizarea bolnavilor în saloane, in conditiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor 

asociate asitenței medicale;  

b) asigurarea examinării medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor în ziua internării;  

c) efectuarea, în cel mai scurt timp, a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;  

d) declararea bolilor contagioase si profesionale, conform reglementărilor în vigoare;  

e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, in 

raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procese medicale si 

chirurgicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, 

climatici, a gimnasticii medicale, precum si a protezelor, instrumentarului si aparaturii medicale si a mijloacelor 

specifice de transport;  

f) asigurarea, ziua si noaptea, a îngrijirii medicale necesare, pe toată durata internării;  

g) asigurarea trusei de urgentă, conform instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice;  

h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corectă a acestora, fiind interzisă 
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;  

i) asigurarea conditiilor necesare recuperării medicale precoce;  

j) asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;  

k) desfăsurarea unei activităti care să asigure bolnavilor internati un regim rational de odihnă si de servire a 

medicamentelor, de igienă personală, de primire a vizitelor si păstrarea legăturii acestora cu familia;  

l) medicii care îsi desfăsoara activitatea in spital au obligatia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de 

familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin scrisoare medicala/bilet de externare, 

evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării si indicatiile de tratament si supraveghere 

terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului).  

m) asigurarea securitătii copiiilor internati contra accidentelor;  

n) educatia sanitară a bolnavilor si apartinătorilor;  

o) obligativitatea păstrării confidenţialităţi faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 
acordate salariaţilor;  

p) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;  
q) obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în 

consulturi interdisciplinare; 

r) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;  
s) obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe ale actului medical atunci când este cazul pentru  afecţiuni 

acute, subacute, cronice (iniţiale);  
t) asigurarea fluentă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc şi o rezervă pentru urgenţe;  



  

63 

 

 

u) asigurarea continuă a sterilelor în termeni de valabilitate a sterilizării, conform normelor legale în vigoare.  
v) asigurarea accesului neingradit al pacientilor/apartinatorilor si/sau vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii si 

sesizari, constituit la nivelul fiecarei sectii; 

w) afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului; 
x) respectarea libertatii de deplasare a pacientului, in perimetrul spitalului, exceptie facand perioadele de vizita si 

contravizita a cadrelor medicale din sectie; in cazul in care pacientul solicita parasirea pe perioada limitata a 

perimetrulului spitalului, invoirea va fi acordata in baza biletului de voie semnat si parafat de medicul curant si 

avizat de medicul sef al sectiei, caz in care pacientul va parasi incinta spitalului in tinuta de strada. 

y) monitorizarea bunelor practici in utilizarea antibioticelor; 

(2)Cu privire la indrumarea tehnica a activitatii de asistenta medicala personalului medical al sectiei ii revin urmatoarele 

atributii :  

a) indrumare, sprijinirea modului de acordare a asistentei medicale a populatiei in profilul chirurgie, in ambulatoriul 

de specialitate;  

b) urmarirea ridicarii continue a calitatii ingrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicarii nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;  

d) analiza periodica, a starii de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului 

stabilit de medicul de familie sau cel stabilit de medicul din spital si din Ambulatoriu de Specialitate, respectarea 

tratamentului indicat) precum si a altor aspecte.  

(3)Cu privire la activitatea de promovare a activităţii ştiinţifice. 
a) asigurarea condiţiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, daca va fi cazul;  

b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesionala a cadrelor medii; 
c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical. 

(4)Reglementare transmitere dosar pacient 

a) datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observaţie clinică generală, introdusă în sistemul 
informaţional al spitalului prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.  1490 din 14 decembrie 2010. 

b) datele clinice la nivel de pacient sunt colectate de spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, 
precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legile în vigoare. 

c) spitalele sunt obligate să colecteze Setul minim de date la nivel de pacient şi să le transmită la SNSPMS Bucureşti, în 
formatul impus de aplicaţia de colectare a datelor "DRG Naţional", precum şi la Direcţiile de Sănătate Publică 
judeţene. 

d) la nivelul fiecărui spital este înfiinţată o structură distinctă de statistică-informatică, ce are ca sarcină principală 
sprijinirea procesului de generare sub formă electronică a datelor şi transmiterea acestora către instituţiile 
abilitate. 

e) toate datele confidenţiale la nivel de pacient colectate de spital (numele, prenumele, codul numeric personal) vor fi 
criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare. 

f) datele sunt transmise criptate prin e-mail sau online, până la data de 5 a lunii în curs, pentru luna precedentă. 
g) spitalul are obligaţia de a asigura corectitudinea datelor colectate şi transmise. 
h) transmiterea dosarului pacientului prin mail sau online este efectuata in general de Statistician si asistent medical 

sef, dupa caz.  

8.3.Atributiile personalului medical din sectii/compartimente 

8.3.1. Atributii generale ale personalului  

Întregul personalul medical, indiferent în ce structură medicală este încadrat (sectie, compartiment, cabinet, etc) are 

obligația să păstreze confidentialitatea fată de terti (altii decât familia si reprezentantii legali) a tuturor informațiilor 
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decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor; de asemenea are obligativitatea cunoasterii clauzelor contractuale ce 

rezulta din contractele si actele aditionale încheiate cu CJAS si sanctiunile ce se aplică în caz de nerespectare a acestora, in 

conformitate cu legislatia în vigoare si cu noile acte normative ce apar. 

(1)Personalul  îndeplinește următoarele atribuţii generale: 
a) respecta comportamentul etic faţă de pacienti, apartinători, vizitatori , inclusiv cu personalul contractual cu care 

vine în contact şi/sau colaborează, având obligatia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de 
orice persoana pe parcursul desfasurarii intregii activitati in cadrul spitalului ; 

b) respectă secretul profesional şi Codul de etică şi deontologie profesională ; 
c) respectă Drepturile pacientului aşa cum rezultă din Legea nr. 46/2003; 
d) respectă Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii; 
e) respectă Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice; 
f) respectă Legea cu privire la apărarea împotriva incendiilor -PSI şi Legea privind protecţia civilă; 
g) respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor AAM 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; 

h) are obligaţia de a efectua controalele medicale periodice; 
i) se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor necesare utilizarii 

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua 
j) desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 
k) este interzisă părăsirea locului de muncă fără anunţarea şefului superior; 
l) respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare; 
m) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice 

declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 
n) colaborează cu tot personalul secţiei/compartiment, birou, evită crearea stărilor conflictuale, foloseşte un limbaj 

adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de muncă; 
o) se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor necesare utilizarii 

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua 
p) respectă procedurile, protocoalele secţiei/compartimentului şi orice alte informări, decizii, dispoziţii, hotărări, 

documente interne aprobate de către conducerea spitalului. 
q) executa si alte sarcini de serviciu (corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale certificate), la 

solicitarea conducerii ; 
r) răspunde de modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

(2)Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale conform Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale aprobată de Ordinul nr. 1226 / 2012 

a) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi 
medicale.  

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
c) respectă şi aplică procedurile de colectare, sortare, depozitare şi eliminare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase; 
d) participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr. 1226 / 2012 privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare. 
e) ţine evidenţa gestiunii deşeurilor periculoase la nivelul secţiei/ compartimentului. 

 (3)Atribuţii privind supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului nr.  

1101/ 2016 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
b) respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform 

Ordinului M.S. nr.  961/2016 în funcţie de nivelul de risc. 
c) efectuează întreaga activitate teraputică în condiţii de igienă, asepsie, dezinfecţie, sterilizare, cu menţinerea 
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măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al infecţiilor intraspitaliceşti şi nosocomiale; 
d) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe 

toată durata internării pacienţilor; 
e) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 
f) informează pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
g) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi 

compartimentul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
h) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau 

echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

i) semnaleaza cu promptitudine medicul de gardă/mediculşef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la 
unul dintre pacienti; 

j) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 
k) participă la pregătirea personalului; 

l) participă la investigarea focarelor; 
m) respectă şi aplică precautiunile standard- măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 
n) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

o) iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli 
transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil; 

p) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau 
echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

q) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medical curant; 
r) asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate public şi cu alte autorităţi, unde este cazul. 
s) responsabilităţi privind drepturilor pacientului 
t) respectă confidenţialitatea datelor despre pacient si a confidenţialitatea actului medical, precum si a celorlalte 

drepturi ale pacientului. 

u) respectă şi apără drepturile pacientului; 
v) respecta orele de vizită şi de odihnă ale bolnavilor; 
w) respectă voinţa şi dreptul pacientului de a înceta sau refuza efectuarea tratamentului cu excepţia cazurilor de forţă 

majoră şi anunţă medicul curant; 
x) îşi desfasoara activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice şi funcţionale; 

 (4) Responsabilităti în domeniul codului controlului intern managerial 
a) asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte; 
b) elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurării dezvoltării SCIM a 

nivelul structurii din care fac parte; 

c) identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din 
care fac parte; 

d) evaluează gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice; 
e) propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inaintează conducerii spre avizare; 
f) cunoaşte şi respectă documentele sistemului control intern managerial aplicabile în activitatea depusă;  
g) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor 

specifice locului de muncă.  
(5)Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)  

a) munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente; 
b) respectă reglementările în vigoare de securitate şi sănătate în muncă; 
c) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori 
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este nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal; 
d) asigură măsurile de securitate şi intervenţie ale secţiei/compartimentului pentru evitarea oricăror incidente, 

accidente: aparatură şi utilaje medicale, utilaje electrice, sursele de gazmetan, sursele de oxigen, substanţele 
dezinfectante, incendii şi calamităţi naturale; 

e) starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată zilnic pentru a corespunde 

tuturor normelor în vigoare; 

f) fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se sprijinul tuturor 

persoanelor necesare; 

g) aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai  
regulamentele de exploatare şi NSSM specific locului de muncă; 

h) legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe, conform cerinţelor 
specifice de la locul de muncă; 

i) are obligaţia să îşi însuşească şi să aplice normele de protecţie a muncii conform specificului locului de muncă şi în 
corelaţie cu aparatură şi instalaţiile folosite; 

j) sesizează apariţia defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare, electrice, de gaz, termice de oxigen în vederea 

remedierilor; 

k) respectă şi îşi însuşeste prevederile legislaţiei din domeniul sănătaţii si securităţii în muncă (Legea  nr.  319/2006). 

(6) Aplicarea normelor PSI 

a) are obligaţia să îşi însusească şi să respecte normal PSI prevăzute în Legea nr. 307/2006; 

b) respectă reglementările în vigoare de prevenire a incendiilor; 
c) munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile PSI în vigoare; 
d) responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în activitatea zilnică; 
e) echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă; 
f) starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare; 
g) sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncă; 
h) pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie; 
i) pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor; 
j) starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI este raportată persoanelor abilitate prin procedura 

specific locului de muncă; 
k) respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare; 
l) în cazul semnalizării unui accident  anunţă prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile de urgenţă; 
m) procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător; 

n) primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare specifice; 
o) planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţă. 

(7)Responsabilităţi în domeniul standardelor de acreditare conform Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea standardelor, 

procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 

a) respectă standardele de acreditare şi procedurile întocmite pe baza acestora; 

b) întocmeşte proceduri pentru implementarea standardelor de acreditare; 
c) cunoaște şi respectă procedurile întocmite în baza standardelor de acreditare și le aplică  în    activitatea depusă. 

(8)Atribuţiile asistenţilor din secţiile de spital, care administrează sângele total sau componentele sanguine,  conform ORDIN 
nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, sunt următoarele:  

a) iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medical prescriptor; 
b) recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul "cerere de sânge" pentru unitatea 

de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale; 
c) efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 



  

67 

 

 

d) efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata administrării şi în 
următoarele ore; 

e) înregistrează în foaia de observaţie rezultatele ultimului control pretransfuzional şi toate informaţiile relevante 
privind procedura efectuată; 

f) în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicita ajutorul medicului 
prescriptor sau de gardă; 

g) returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine 

transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate. 
h) ultimul control pretransfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde următoarele: 

1. verificarea identităţii pacientului; 
2. verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; 
3. verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient: 
 determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; 
 determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de transfuzat; 

 verificarea documentaţiei; 
 înregistrarea în foaia de observaţie. 

(9)Responsabilităţi administrative 

a) răspunde de evidenţa, consemnarea şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a pacientului; 
b) răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în foaia de obsevaţie a pacientului, raport de serviciu 

sau în alte documente; 

c) răspunde de predarea /preluarea substanţelor medicamentoase scrise pe condică prin distribuirea integrală 
conform prescripţiei; 

d) răspunde de completarea fişei de decont a substanţelor medicamentoase, iar în cazul celor rămase, 
nedistribuite(refuz pacient,deces), anunţă medicul pentru redistribuire consemnată la alt pacient, aparat de 
urgenţă sau farmacie. 

e) Introduce datele din FOCS in sistemtul informatic si raspunde pentru corectitudinea acestor date. 

f) răspunde de materialele sanitare şi materialele consumabile prin utilizare judicioasă consemnată în registrul de 
evidenţă, aparatul de urgenţă, atunci când este cazul şi în fişa de decont. 

g) asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale şi a  
mobilierului existent. 

h) supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 
i) efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor. 
j) se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă 

conform cerinţelor postului; 
k) respectă legislaţia în vigoare privind răspunderea civilă a personalului medical; 
l) are obligaţia să-şi reînnoiască Autorizaţia de liberă practică/avizul anual al Certificatului  de membru al OAMMR în 

momentul expirării acesteia, astfel încăt să nu existe discontinuitate; 
m) are obligaţia de a încheia asigurare malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii 

cauzate prin actul medical; 

n) participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali; 
o) participă la instructajele la nivelul secţiei/compartimentului. 
p) participă la cursuri de specialitate organizate la nivelul secţiei/compartimentului. 

q) in situatia in care la cabinetul de specialitate din ambulatorul integrat al spitalului asistenta medical lipseşte pentru 
o anumita perioada, personalul sanitar mediu de pe secţii şi compartimente poate completa schema de personal, 
cu respectarea profilului medical, in vederea asigurării calitatii actului medical, cu respectarea fisei postului de 
asistent medical din cabinet de specialitate; 
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r) respectă regulile de validare a cazurilor  în ambulatoriu şi spitalizare in regim de spitalizare zi /continua; 
s) răspunde de prejudiciul cauzat pentru nerespectarea regulilor de validare; 
t) întocmeşte decontul de cheltuieli la externare şi asigură semnarea lui de către pacient; 
u) în cazul decesului pacientului inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

v) cunoaște și respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Municipal 

Gheorgheni. 

w) respecta Codul etic si deontologic al Spitalului; 

x) respectă circuitele funcţionale la nivelul Spitalului Municipal Gheorgheni. 
(10)Limite de competența/interdictii 

a) nu transmite documente, date sau orice mesaje confidențiale fără avizul managerului   Spitalului; 
b) nu folosește numele Spitalului în acțiuni sau discuții pentru care nu  are acordul managerului. 

c) fumatul este strict interzis in incinta spitalului, incălcarea acestei dispozitii  reprezentând abatere disciplinară 
gravă, care poate fi sanctionată conform legilor in vigoare, cu sanctiuni disciplinare sau/si amenzi 
contraventionale. 

d) fumatul este interzis în spațiile închise si deschise al spitalului,  conform reglementărilor în vigoare. 
e) pe tot teritoriul spitalului, in corpurile clădirilor existente precum şi în curtea spitalului, aruncarea la întâmplare a 

resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă. 
 

8.3.2.Medicul șef de secție/coordonator compartiment  

(1) În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului: 
a) organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, materializată în indicatorii de 

performanţă ai secţiei; 
b) îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției  respective și răspunde de 

calitatea actului medical; 

c) organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului sau serviciului medical, 

prevăzuți în anexa la prezentul contract de administrare; 

d) răspunde de crearea condițiilor necesare acordării de asistență medicală de calitate de către personalul din 
secție/laborator sau serviciul medical; 

e) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției/laboratorului sau serviciului 

medical și răspunde de realizarea planului aprobat; 

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

secției/laboratorului sau serviciului medical; 

g) evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției/ laboratorului sau serviciului medical, 

investițiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul bugetar 
respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

h) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

i) aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice 
secției/laboratorului sau serviciului medical; 

j) înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al secției/laboratorului 

sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

k) înaintează comitetului director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale secției/laboratorului sau serviciului 

medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale ori alte surse; 
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l) întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului 

sau serviciului medical, prevăzuți în anexa la prezentul contract de administrare; 

m) elaborează fișa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului; 
n) răspunde de respectarea la nivelul secției/laboratorului sau serviciului medical a Regulamentului de organizare și 

funcționare, a Regulamentului intern al spitalului; 

o) stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fișa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre 
aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

p) face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de 

volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare; 
q) propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în 

vederea aprobării de către manager; 
r) propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de 

nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului intern al spitalului; 

s) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor 

operatorii și programului operator pentru pacienții internați în cadrul secției; 

t) aprobă internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare, cu excepția internărilor de urgență; 
u) hotărăște oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 
v) avizează și răspunde de modul de completare și de întocmire a documentelor medicale eliberate în cadrul 

secției/laboratorului sau serviciului medical; 

w) evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice 
și fișei postului; 

x)  propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în 

vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 
y) coordonează activitățile de control al calității serviciilor acordate de personalul medico - sanitar din cadrul 

secției/laboratorului sau serviciului medical; 

z) răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor associate 

asistentei medicale  în cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de 

Ministerul Sănătății Publice; 

aa) asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiar-economici, precum și a altor 

date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control din cadrul secției/laboratorului sau serviciului 

medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
bb) răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din 

subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

cc)  asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 
confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea 

secției/laboratorului sau serviciului medical; 

dd)  urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine; 
ee) în domeniul financiar îndeplinește atribuțiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor și 

procedurilor legale, și face propuneri de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, care se aprobă de 
conducătorul spitalului; 

ff) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul 
secției/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical; 

gg) răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau 
serviciului medical; 

hh) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipsește din spital. 

(2)Gestiunea eficientă a bugetului primit 
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a) fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 
b) propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 
c) semnează toate documentele cu caracter patrimonial din aria de competenţă; 
d) organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 
e) face propuneri de dotari materiale corespunzătoare necesităţilor secţiei; 
f) propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 
g) gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului. 

(3)Responsabilităţi în domeniul standardelor de acreditare conform Ordin nr. 600/2017 privind aprobarea standardelor, 

procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 

a) întocmește proceduri/ protocoale conform standardelor de acreditare; 

b) cunoaște şi respectă procedurile întocmite în baza standardelor de acreditare și le aplică  în    activitatea depusă; 
(4)Atributii speciale conforme cu Ordin  nr. 600/2018, Ordin nr. 446/2017, Ordin nr. 1101/2016 

a) coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o conduce; 

b) stabileste obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele generale ale institutiei si 

le comunica angajatilor; 

c) monitorizează performanţele activităţilor aflate în coordonare, prin elaborarea şi actualizarea, anual, a unei liste a 
obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat, pe baza propunerilor personalului 

responsabil de activităţile prevăzute în fişa postului. 
d) monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite; 

e) cunoaște şi respecta documentele sistemului control intern managerial aplicabile în activitatea depusă;  
f) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor 

specifice locului de muncă. 
g) initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de control 

intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare ; 

h) transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea gradului de 

implementare a SCIM la nivel de entitate; 

i) avizeaza calendarele de elaborare proceduri; 

j) verifica procedurile elaborate de catre personalul din subordine; 

k) asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a 
măsurilor de control stabilite în cadrul şedinţelor Echipei de gestionare a riscurilor şi care se urmăresc pe baza unei 
situaţii de implementare a măsurilor de control, de către responsabili cu riscurile de la nivelul compartimentelor; 

l) asigură elaborarea rapoartelor privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 
total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la sfârşitul 
anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, 
cu respectarea limitelor de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice, pe care le transmit 
secretarului echipei de gestionare a riscurilor. -verifică procedurile formalizate elaborate de  personalul aflat în 
subordine. 

m) asigură elaborarea rapoartelor privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor pe care le transmit 

secretarului Echipei de gestionare a riscurilor; 

n) identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea riscurilor; 

o) desemnează responsabilul cu riscuri la nivel de structură; 
p) participa la toate sedințele Comisiilor din care fac parte; 
q) întocmește proceduri conform standardelor de acreditare și înaintează spre aprobare către manager; 
r) cunoaște şi respectă procedurile întocmite în baza standardelor de acreditare și le aplică  în activitatea depusă; 
s) elaborează, actualizează protocoalele de diagnostic și tratament la nivelul structurii; 
t) coordonează elaborarea, actualizarea protocoalelor de diagnostic și tratament la nivelul structurii; 
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u) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de 
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

v) 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; 

w) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

x) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară; 
y) 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; 

z) 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; 

aa) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compart imentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical; 
bb) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe secţie/ compartiment.  
cc) cunoaște și respectă Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Municipal 

Gheorgheni. 

(5) Responsabilitati si competenţe manageriale ale şefilor de secţii/compartimente: 

 

a) stabileşte obiectivele specifice secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii spitalului; 
b) stabileşte obiectivele anuale instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei; 
c) stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de dezvoltare a secţiei; 
d) organizează la începutul programului raportul de gardă unde se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 

de ore stabilindu-se măsurile necesare; la raportul de gardă participă personalul medical, asistentul şef şi durează 
maxim 30 de minute; 

e) controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; frecventa schimbarii 
echipamentului de protectie pentru personalul care lucreaza in sectiile medicale este de regula maxim 3 zile, 

exceptie facand sectiile chirurgicale, bloc operator, unitatea de transfuzie sangvina, sala de nastere, ATI, unde 

echipamentul de protectie va fi schimbat zilnic; 

f) informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei; 
g) răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face 

propuneri de dotare corespunzător necesităţilor; 
h) controlează şi asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor contrasemnând condica de prescriere zilnică a 

medicamentelor; 

i) controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire; 
j) fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 
k) propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 
l) semnează toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă (grafic de lucru, condici de prezenta, foaia 

colectiva de prezenta etc); 

m) organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 
n) face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 
o) propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 
p) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul  compartimentului/secţiei, biroului (evaluează, măsoară şi 

înregistrează rezultatele,  le compară cu obiectivele, identifica abaterile, aplica măsuri corective etc.);  
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q) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul structurii. 
 

8.3.3.Medicul primar/specialist din secţiile/compartimentele cu paturi   

(1)Exercită profesia de medic în mod responsabil, conform pregătirii profesionale, normelor etice şi deontologice. 

a) examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de ore iar în cazuri de 
urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator, imediat; 

b) foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate  în ambulator; 
c) examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator, alimentaţia şi 

tratamentul corespunzător; 
d) prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori 

este necesar; 

e) comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită; 
f) medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar; 
g) în cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgenţă a 

întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite 

h) întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 
i) supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează 

personal; 

j) recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 

k) răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful secţiei; 
l) controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire şi supraveghere a bolnavilor desfăşurată de personalul 

mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 
m) asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemiologice, precum şi a normelor de protecţia 

muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 
n) raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
o) răspunde de disciplină, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 
p) asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în 

situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 
q) întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical. 
r) răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu 

toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor; 
s) asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului; 

t) face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, 
potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie; 

u) răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a 
bolnavului; 

v) întocmește documentele medicale referitoare la starea de sănătate a pacientului în urma exercitării personale a 
profesiei, în limita specialităţii şi competenţelor profesionale; 

w) completează documentele conexe actului medical; 
x) asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte; 

y) elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurării dezvoltării SCIM a 
nivelul structurii din care fac parte; 

z) identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din 
care fac parte; 

aa) evaluează gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice; 
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bb) propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inaintează conducerii spre avizare; 
cc) cunoaşte şi respectă documentele sistemului control intern managerial aplicabile în activitatea depusă;  
dd) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor 

specifice locului de muncă; 
ee) întocmește proceduri/ protocoale conform standardelor de acreditare; 
ff) cunoaște şi respectă procedurile întocmite în baza standardelor de acreditare și le aplică  în    activitatea depusă; 
gg) secretul profesional este obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 

hh) fac obiectul secretului profesional tot ceea ce salariatul , in timpul exercitarii profesiei sale, a aflat direct sau 

indirect in legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, precum si probleme de diagnostic, 

prognostic, tratament, diverse cicumstante in legatura boala.Secretul profesional persista si dupa terminarea 

tratamentului sau decesul pacientului. 

ii) secretul profesional trebuie pastrat si fata de aprtinatori, daca pacientul nu doreste altfel; 

jj) secretul profesional trebuie pastrat fata de colegi, cadre sanitare si instituţii medicale care nu sunt implicate in 
actul medical al pacientului in cauza ; 

kk) respecta  prevederile normelor cu privire la gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, cu privire la 

curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice precum si cu privire la supraveghere, prevenire şi 
control al infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare; 

ll) participa zilnic la raportul de garda impreuna cu medicii si asistenta sefa; 

mm) respecta protocoalele de ingrijiri aplicabile in domeniul in care isi desfasoara activitatea;   

nn) respecta principiile de etica si deontologie profesionala;  

oo) are obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor actelor normative in vigoare, aplicabile in domeniul 

sanitar; 

pp) este persoana responsabila pentru interventiile in caz de incendiu si a altor situatii de urgenta;  

qq) atributiile se completeaza cu cele stabilite prin deciziile emise in baza prevederilor legale aplicabile in limita 

competentelor profesionale. 

 

8.3.3.1.Medicul curant  in privinta infectiilor asociate asistentei medicale  

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

ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 
c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în conformitate 

cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului antibiotic; 
d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecţiilor;  

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor instituite de 
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea 
acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea 
sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de serviciul/compartimentul de 
prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu 
risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile 
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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 epidemiologie la transferul pacienţilor săi în altă secţie/altă 
unitate medicală. 
 

8.3.4.Medicul de gardă  

a) răspunde de buna functionare a sectiei si de aplicarea dispozitiilor prevazute în regulamentul intern, precum si a 

sarcinilor date de managerul spitalului, pe care il reprezinta în orele în care acesta nu este prezent în spital; 

b) controlează la intrarea în garda prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta mijloacelor necesare 

asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta precum si predarea serviciului de cadre medii si auxiliare care 

lucreaza în ture; 

c) supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie le efectueaza personal; 

d) supravegheaza cazurile grave existente în sectie sau internate în timpul garzii, mentionate în registrul special al 

medicului de garda; 

e) înscrie în registrul de consultatii orice bolnav prezent la camera de garda, completeaza toate rubricile, semneaza si 

parafeaza în registru pentru fiecare bolnav; 

f) internează bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului; 

g) răspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri, putind apela la ajutorul oricarui specialist din 

cadrul spitalului, chemîndu-l la nevoie de la domiciliu; 

h) răspunde la chemarile care necesita prezenta sa în cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului 

necesari pentru rezolvarea cazului; 

i) întocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgenta si consemneaza în foaia de observatie evolutia 

bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a administrat-o; 

j) acordă asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internarea; 

k) asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati în spitalul respectiv, dupa acordarea primului 

ajutor; 

l) anuntă cazurile de implicatii medico-legale, medicului sef de sectie sau managerului spitalului dupa caz; de 

asemenea anunta si alte organe în cazul în care prevederile legale impun aceasta; 

m) confirmă decesul, consemnind aceasta în foaia de observatie si da dispozitii de transportare a cadavrului la morga 

dupa doua ore de la deces; 

n) asistă, prin sondaj, la distribuirea alimentelor, alaturi de personalul desemnat; 

o) efectuează controlul calitatii hranei, prin sondaj,  (organoleptic, cantitativ si calitativ),  refuza alimentele alterate si 

sesizeaza aceasta conducerii unitatii; 

p) sesizeaza conducerii spitalului orice deficiente în asigurarea calitatii hranei si procesul de distributie a alimentelor 

de la magazia unitatii; 

q) verifica modul de servire a mesei de seara la bolnavi, facând cunoscute conducerii spitalului sau sefilor de sectie, 

problemele aparute; 

r) refuză servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnind observatiile în condica de la blocul alimentar; 

verifica retinerea probelor de alimente; 

s) anuntă prin toate mijloacele posibile conducerea  spitalului si autoritatile competente în caz de incendiu sau alte 

calamitati ivite în timpul garzii si ia masuri imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele disponibile; 

t) urmăreste disciplina si comportamentul vizitatorilor în zilele de vizita daca acestea sunt aprobate de conducerea 

spitalului si seful de sectie si ia masurile necesare; 

u) întocmeste la terminarea serviciului raportul de garda în condica destinata acestui scop, consemnind activitatea din 

sectie pe timpul garzii, masurile luate, deficientele constatate si orice observatii necesare; 
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v) prezintă raportul de garda; 

w) raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice pentru prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale în 

timpul garzii;  

x) controlează igiena bolnavilor si insotitorilor precum si starea de curatenie, ventilatia, caldura saloanelor, grupurile 

sanitare, etc, si dispune masurile de remediere a lipsurilor constatate; 

y) controlează comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personalul din subordine pe toata 

durata garzii si propune masuri disciplinare; 

z) anuntă imediat pe medicul sef de sectie, sau dupa caz pe managerul spitalului despre deficientele de igiena 

constatate în timpul garzii si pe care nu le poate rezolva. 

 

 

8.3.5.Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare  

 Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare sunt obligaţi să răspundă solicitării în cel mai 
scurt timp posibil şi să consemneze consultul şi recomandările în foaia de observaţie clinică. In cazul unor 
divergenţe de opinii, se efectuează un consult la care participă medicii şefi de la ambele sectii, sau dupa caz 
directorul medical, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată. 

8.3.6. Medicii rezidenti  

a) desfăşoară activitate în cadrul secţiei, conform sarcinilor prevăzute pentru medicul de specialitate: participa la 

consultul bolnavilor, completează foi de observaţie, verifică 

b) documentele la internarea bolnavilor, semnalând medicului curant corecta lor întocmire precum şi la externarea 
bolnavilor, inclusiv documentele privind investigaţiile efectuate; 

c) participă la activitatea din spital - program în cursul dimineţii, contravizită şi gardă –conform reglementărilor în 
vigoare; 

d) se preocupă de ridicarea pregătirii sale profesionale în specialitate, sub conducerea medicului şef de secţie; 
e) execută orice alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare precum şi cele primite de la medicul conducător de 

rezidenţiat, directorul medical, managerul unităţii sau medicul de gardă; 
f) prezintă cu ocazia vizitei medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul 

acestuia ori de câte ori este necesar; 

g) în orice decizie privind starea pacientilor comunica cu medicul coordonator de stagiu; 

h) desfasoara program în cursul dimineţii, efectuează orele de garda obligatorii, conform graficului; 

i) participa la raportul zilnic de gardă pe spital. 
 

8.3.7.Asistent medical şef sectie  

(1)Asistentul medical sef de sectie este subordonată direct medicului şef de secţie. 
(2)Asistentul medical şef de secţie are în principal următoarele sarcini speciale(cele generale sunt prevazute la atributiile 

asistentului medical): 

a) îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţie; 
b) organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul secţiei; 
c) asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine 

interioară al spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi; 
d) înregistrează internările şi ieşirile bolnavilor din secţie, ţinând legătura cu Biroul Internări -Externari şi 

Statisticianului; 
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e) operează în programul informatic centralizat codificările diagnosticelor şi procedurilor efectuate de medic pentru 

fiecare pacient pe perioada internării; 
f) operează imediat în programul informatic centralizat, transferul sau externarea pacientului; 
g) ţine evidenţa bolnavilor internaţi în regim de spitalizare de zi; 
h) completeaza la zi toate evidentele medicale; 

i) comunică naşterile şi/sau decesele, conform reglementărilor legale în vigoare; 

j) introduce în calculator datele din foile de observaţie precum şi alte documente medicale; 
k) verifică completarea corectă a foii de observaţie privind datele de identitate a bolnavilor; 

l) răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor pe care o intruducein program  şi a situaţiei alimentare; 

m) înregistrează întrările şi ieşirile corespondenţei în registrul secţiei; 
n) tehnoredactează conform indicaţiilor baremul de medicamente al secţiei; 
o) aranjează foile de observaţie şi le predă periodic la arhiva medicală a spitalului; 
p) 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; 
q) evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar şi face propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii acestora; 
r) analizează împreună cu medicul şef de secţie activitatea personalului din subordine şi face propuneri pentru 

calificativele anuale, cu avizul consultativ al reprezentantului sindical; 

s) întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi şi personalul auxiliar şi urmăreşte respectarea acestuia, 

controlează zilnic condica de prezenţă pe care o contrasemnează; 
t) 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; 

u) programează graficul concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă, de comun acord cu 
angajatul, cu avizul sindicatului şi răspunde de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală; 

v) 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; 

w) organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, materialelor sanitare 

aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării acesteia; 

x) controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu medicaţie de urgenţă din secţie, 
precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a acestora; 

y) 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; 

z) controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi regimul de odihnă, hrană, îngrijire şi răspunde de acordarea 
condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

aa) 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. 649 - 650 din Legea nr.95/2006; 

bb) asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la internare formularul "Chestionarul pacientului" în vederea 

monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, pe care aceştia îl vor depune în cutiile special amenajate; 

cc) efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor, iar situaţiile necorespunzătoare le 

raportează  medicului şef de secţie pentru a lua măsuri de remediere; 

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

ee) răspunde de raportările statistice la nivel de secţie privind situaţia pacienţilor internaţi şi a îngrijirilor medicale 

acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi deciziilor interne;  
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ff) 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 in vigoare; 

gg) 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 şi păstrează evidenţa acestora; 

hh) urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, lenjeria, 

alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din subordine le respectă;  
ii) urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor associate asistentei 

medicale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secţie conform ordinelor în vigoare; 

jj) participă cu echipa compartimentului CPIAAM la recoltarea probelor de mediu şi de sterilitate a materialelor şi 
instrumentelor; 

kk) 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; 

ll) semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 
mm) organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar, cu care ocazie, se 

analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare; 
nn) participă la raportul de gardă al medicilor; 
oo) însoţeşte medicul şef de secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul în subord ine, a 

tuturor indicaţiilor date de acesta; 
pp) ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor libere la 

camera de gardă şi biroului de internari; 

qq) înregistreaza necesarul de regimuri alimentare pentru secţie;  
rr) organizează şi asistă la distribuirea mesei; 
ss) asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor 

medicale; 

tt) organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 
uu) controlează medicamentele de la “aparat” şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora; 
vv) răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare; 
ww) răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 

xx) se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă; 
yy) controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, 

necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare; 
zz) organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, întocmeşte graficul 

de lucru al acestuia; 

aaa) controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în 

lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei (sorei) şefe; 
bbb) controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi; 
ccc) participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din 

secţie; 
ddd) sprijină bună desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi a elevelor de la 

cursurile organizate de Crucea Roşie; 
eee) supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători; 
fff) organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către personalul din 

subordine. 

1)colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de Colectare, Statistică Sanitară şi 
Documentare Medicală: 
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 date demografice, 

 diagnostic principal, diagnostice secundare, 

 proceduri terapeutice, 

 starea la externare a pacientului, 

 asigurarea corectitudinii datelor colectate, 

 păstrarea confidenţialităţii datelor colectate. 
 

8.3.8.Asistent medical din secţiile cu paturi  

a) îşi desfăşoare activitatea în echipă, în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului, 
respectând raporturile ierarhice şi funcţionale; 

b) respectă regulamentul de ordine interioară, programul de lucru şi programarea concediului de odihnă; 
c) cunoaşte structura şi organizarea activităţii din secţie/compartiment; 
d) respectă circuitele funcţionale din secţie / compartiment (în funcţie de specific) pentru: personal, medicamente, 

laborator, lenjerie, alimente, vizitatori, pacient, instrumente medicale; 

e) contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicală şi cu pacientul; 
f) cunoaşte complexitatea activităţii şi tehnicilor speciale de îngrijire ale pacientului în funcţie de necesităţi; 
g) recunoaşte gradul de autonomie în cadrul responsabilităţilor profesionale; 
h) cunoaşte criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor şi simptomelor pe termen scurt, mediu şi lung; 
i) cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic – asistent medical; 

j) intocmeste planul de ingrijire a pacientului. 

(1)Responsabilitati la internarea, primirea si externarea pacientului 

a) internarea cazurilor de urgenţă conform prevederilor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii/ CNAS; 
b) respectă modalităţile şi citeriile de internare în conformitate cu statutul şi tipul de asigurare; 
c) preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală,  ţinuta de 

spital şi îl repartizează la salon; 
d) informează pacientul cu privire la: structura secţiei/compartimentului; 

e) informarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la obligativitatea respectării regulamentului de 
ordine interioară si a regulamentului de salon;  

f) acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
g) participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
h) obţine acordul scris al pacientului  potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006(Acordul pacientului informat); 

i) inregistrarea datelor de identitate şi completarea foii de observaţie pe tip de spitalizare continuă sau spitalizare de 
zi; 

j) solicitare de identificare pentru organele abilitate în cazul pacienţilor inconştienţi, fără acte, familie sau 
aparţinători; 

k) pregătirea pacienţilor pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice; 
l) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de 

îngrijire şi evaluează rezultatele pe tot parcursul internării; 
m) prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe 

tot parcursul internării; 
n) observă simptomele şi starea pacientului, le înregistreză în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 
o) respectă şi efectueză protocoalele/procedurile pentru tehnici speciale de investigaţie, explorările paraclinice; 
p) pregăteşte pacientul pentru externare; 
q) anunţă pacientul şi aparţinătorii pentru externare; 
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r) asigură însoţirea pacientului până la părăsirea secţiei/compartimentului în caz de externare; 

s) în caz de transfer al pacientului în alte secţii sau unităţi sanitare îl însoţeşte acordându-i îngrijirile necesare dacă 
starea acestuia necesită; 

(2)Responsabilitati pentru ingrijirea curenta, supravegherea, alimentatia pacientului 

f) identificarea problemelor de îngrijire curentă în funcţie de nevoi ; 
g) pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează 

transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

h) pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament; 
i) răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează şi coordonează activitatea personalului auxiliar sanitar 

(efectuarea de către infirmiere a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea 
nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavilor etc.); 

j) cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului; 
k) cunoaşte obiectivele şi tipurile de regimuri dietetice; 
l) observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, distribuirea alimentelor 

conform dietei consemnate în foaia de observaţie; 
m) cunoaşte orarul şi distribuirea meselor, a alimentelor, în funcţie de starea gnerală şi particulară a pacientului 

(alimentarea artificiala, pasivă, activă); 
n) supravegheaza comportamentul pacientului; 

o) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripţiei 
medicale; 

p) cunoaşte şi respectă pentru administrarea substanţei medicamentoase- modul de administrare prescris de medic, 

dozajul, orarul, ordinea de administrare, incompatibilitatea şi interacţiunile dintre substanţele medicamentoase, 
timpii de execuţie, frecvenţa de administrare, contraindicaţiile, efectele secundare, eficienţa administrării; 

q) asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale; 
r) pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 
s) semnalează medicului orice modificare depistată (auz, vedere, imperforaţii anale etc.); 
t) pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării; 
u) respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor precum şi a medicamentelor cu regim 

special; 

v) participă la acordarea îngrijirilor paliativă şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora; 
w) supravegează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine interioară; 
x) efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură; 
y) utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea 

materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi asigură depozitarea acestora în vederea distrugerii; 
z) supraveghează şi controlează ordinea şi curăţenia din sectorul unde îşi desfăşoară activitatea; 
aa) respectă secretul profesional şi Codul de etică al asistentului medical; 
bb) respectă şi aplică  procedurile de practică pentru asistenţi medicali generalişti conform Ordinului  nr.  1142/ 2013. 

 

8.3.9.Infermier  

a) va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 
b) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; 
c) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 
d) pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;  
e) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 
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igienă; 
f) ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 
g) asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie; 
h) ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale, etc.); 

i) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, în locurile şi condiţiile stabilite; 
j) ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii), asigură şi curăţirea aparaturii imediat după 

utilizare; 

k) ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi; 
l) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
m) transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi; 
n) transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o  aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor interne; 
o) execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 
p) pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar; 

q) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul 
la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 

r) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi asigură 
transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

s) ajută asistentul medical  la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

t) goleşte 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; 

u) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul 

acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 
v) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 
w) poartă echipamentul prevăzut de regulamentele interne, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
x) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii; 
y) efectueză sub supravegherea asistentei medicale, igiena individuală a pacienţilor gravi; 
z)  asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 
aa) respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.); 
bb) va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a 

graficului de prezenţă; 
cc) are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de munca  pâna la venirea 

persoanei care urmează sa între în tură; 
dd) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonare asistentului medical; 

ee) pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării, şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa. 

 

8.3.10. Ingrijitor de curătenie  

a) va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 
b) curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe secţie; 
c) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a urinarelor, a ploştilor şi scuipătoarelor, în 

locurile şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare; 
d) transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii corespunzătoare, răspunde de 
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depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în care se transportă sau păstrează gunoiul; 
e) pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanele pentru dezinfecţie, ocupându-se 

de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete; 
f) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul 

la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 
g) efectuează aerisirea periodică a încăperilor; 

h) curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi locuri; 

i) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 
j) respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.); 

k) dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va informa superiorul; 

l) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical; 

m) cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 
n) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii. 

 

8.4.Atributii specifice 

8.4.1.Atribuţiile medicului primar/specialist din secţiile cu profil chirurgical  

a) răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programulul si a indicatiilor operatorii, pregatirea 

preoperatorie si tratamentul post operator efectuat in sectia pe care o conduce; 

b) asigură conditiile de organizare si functionare a salilor operatorii si a celorlalte masuri necesare desfasurarii 

activitatii in conditii optime; 

c) înregistrează si raportează, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul sectiei; 

d) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice din cadrul secţiei; 
e) face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi  sub îngrijirea lui, 

potrivit indicaţilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie; 

f) răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a 
bolnavului; 

g) monitorizează strict evoluţia postoperatorie a pacientului şi supervizează manevrele postoperatorii efectuate după 
externarea pacientului; 

h) are obligaţivitatea trimiterii pentru diagnostic histopatologic în Serviciul de Anatomie Patologică a tuturor 
fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor chirurgicale şi a materialului bioptic împreună 
cu fişa de însoţire a materialului bioptic; 

i) dacă este cazul, trimite pentru diagnostic histopatologic în Serviciul de Anatomie Patologică fragmentele tisulare 
recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor chirurgicale şi a materialului bioptic împreună cu fişa de însoţire a 
materialului bioptic, respectând legislaţia în vigoare. 

 

8.4.2. Asistentul medical din sectia chirurgie  

a) urmăreste, monitorizează si acordă ingrijiri conform prescriptiei medicale pacientilor aflati in supravegherea sa; 

b) efectueaza urmatoarele tehnici: tratamente parenterale, transfuzii, vitaminizari, imunizari, probe de 

compatibilitate;  

c) recolteaza probe de laborator, sondaje si spalaturi intracavitare, pansamente, toaleta plagii, tehnici de combatere 

a hipo si hipertermiei, clisme in scop terapeutic si evacuator, oxigenoterapie, in urgente resuscitarea cardio-

respiratorie si reechilibrare hidroelectrolitica pana la venirea medicului, ingrijeste pacientul imobilizat;  
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d) mobilizeaza pacientul, masoara functiile vitale, pregateste pacientul pentru explorari functionale; 

e) pregateste pacientul pentru investigatii specifice si pentru interventii chirurgicale, monteaza sonda vezicala, 

indeparteaza sonda vezicala;  

f) calmeaza si trateaza durerea dupa prescriptia medicului; 

g) adopta masuri de urgenta care se impun, in absenta medicului, monitorizarea si sustinerea functiilor vitale pana la 

sosirea medicului; 

h) inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul sectiei; 

i) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice din cadrul secţiei. 
 

8.4.3. Medic primar şi specialist în specialitatea obstetrică ginecologie  

a) aplică şi sa folosește procedeele şi mijloacele pe care le are la dispozitie pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 
programele de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor; 

a) controleză  aplicarea strictă a normelor de igienă, sa vegheze la mentinerea şi promovarea sănătăţii pacientilor, sa 
desfasoare o sustinuta activitate de educatie sanitara; 

b) urmarește  modul cum sunt asigurate conditiile igienice la locul de munca şi sa dispuna masurile corespunzatoare 

pentru inlaturarea pericolelor de imbolnavire a personalului; 

c) aplică cu promptitudine măsurile de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, profesionale şi a bolilor cronice; 
d) asigură asistenta medicală permanentă a pacientelor pe care ii are în îngrijire, aplică tratamentul medical 

corespunzător şi  promovează măsuri profilactice pentru prevenirea complicatiilor şi cronicizarea bolilor; 
e) prescrie şi  folosește numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman necesare pentru efectuarea 

tratamentului, cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman; 

f) participă, în caz de producere a unor calamitati naturale, epidemii sau accidentari, la actiunile de prim-ajutor şi de 
asistentă medicală; 

g) manifestă deplină intelegere fată de paciente, evită orice atitudine care poate influenta negativ evolutia bolii; 

h) acordă primul ajutor şi asigură asistenta medicală bolnavelor până la disparitia stării de pericol pentru sănătatea 
sau viața acestora ori până la internarea bolnavelor într-o altă unitate sanitară; 

i) adoptă, la nivelul tuturor competenţelor medicale şi manopere de îngrijiri, a unui comportament adecvat aplicării 
măsurilor de prevenire a infecţiilor şi respectarea principiului precauţiunilor universale; 

j) dispună şi  verifică instituirea măsurilor de izolare pentru pacientele a căror patologie impune astfel de măsuri; 
k) respectă principiile asepsiei şi antisepsiei la toate nivelele şi momentele îngrijirii şi terapeuticii acordate; 

l) utilizează  manopere şi proceduri de îngrijire şi terapie bazată pe protocoale de activitate profesională care 
corespund criteriului riscului minim acceptat în condiţiile riscului asumat; 

m) aplicară măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, după caz specifică, pentru protejarea pacientelor şi a 
personalului faţă de riscul la infecţie; 

n) se integrează în activitatea profesională curentă a supravegherii specifice a asistaţilor, cunoaşterea şi 
recunoaşterea riscului la infecţie, respectiv înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind 
infecţiile clinic manifeste sau depistate, în conformitate cu normativele profesionale; 

o) solicit consultanţe interdisciplinare, respectiv colaborări şi coordonări profesionale de specialitate pentru evaluarea 

riscului pentru infecţie şi după caz, a combaterii unor situaţii endemice sau epidemice prin infecţii nosocomiale, 
depistate şi raportate în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

8.4.4. Asistent medical obstetrică ginecologie  

a) pregăteşte gravida în vederea investigărilor clinice şi paraclinice; 
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b) pregăteşte pacienta şi ajută medicul în efectuarea micilor intervenţii chirurgicale efectuate în secţie; 
c) pregăteşte gravida preoperator pentru intervenţie cezariană sau pentru naştere după caz, prin tehnici specifice 

(clismă evacuatorie, epilarea pilozităţilor); 
d) informează gravida asupra tehnicilor ce urmeaza a fi efectuate şi cere consintamantul în scris a acesteia; 
e) identifica problemele de îngrijire ale pacientelor, stabileşte un plan de îngrijire pe care il implamenteaza; 

f) monitorizează B.C.F.urile, contracţiile uterine din două în două ore; 
g) însoţeşte pacienta cu foaia de observaţie până la blocul de naşteri; 
h) supravegheaza pacientele postoperator prin monitorizarea parametrilor biologici, notarea în foaia de temperatura 

a datelor observate, mobilizarea precoce, schimbarea pozitiei în pat; 

i) efectuează schimbarea pansamentelor la lauzele nascute prin operatie cezariana; 
j) efectuează toaleta regionala, locala a organelor genitale externe - la indicaţia medicului; 
k) verifica zilnic aspectul sanilor şi al mameloanelor; 
l) supravegheaza clinica lauzei (hemoragia, aspectul lohiilor, involutia uterina, secretia lactata, plaga de epiziotomie, 

parametri biologici generali, etc.); 

m) pregăteşte echipamentul,instrumentarul şi materialul steril necesar; 
n) verifica existenta benzii de sterilizare înainte de folosirea instrumentarului; 

o) pregăteşte bolnava preoperator prin tehnici specifice (toaleta vaginala, clisma evacuatorie, epilarea pilozitatilor); 

p) monteaza sonda vezicala permanenta; 

q) măsoara şi înregistrează zilnic parametrii biologici între orele 6,00 -7,00 şi 17,00-18,00, în foaia de temperatură; 
r) insoteste pacienta cu foaia de observatie pana la sala de operatii; 

s) ingrijeste pacientele din saloanele repartizate, supravegheaza efectuarea toaletei de catre infirmiera, schimbarea 

lenjeriei de corp şi de pat la maxim o săptămână şi/sau ori de câte ori este nevoie; 
t) după externarea pacientei schimbarea lenjeriei de pat este obligatorie; 

u) urmăreşte apetitul pacientelor, supravegheaza şi asigura alimentarea pacientelor dependente, participă la 
distribuirea alimentelor; 

v) se asigura ca produsele anatomice recoltate pentru biopsie sunt identificate corect şi transportate în siguranta la 

laboratorul de anatomie patologica potrivit contractului, daca este cazul; 

w) ingrijirea nou-nascutului, iniţierea masurilor de ingrijire; 

x) inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul sectiei; 

y) semnaleaza medicului orice modificări depistate în starea gravidei; 

z) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice din cadrul secţiei. 

8.4.5. Asistent medical/sora medicala/moasa de la sala de nasteri  

a) pregăteste instrumentarul pentru interventii chirurgicale; 

b) asistă bolnava pre si intraoperator, putând participa la interventii in caz de nevoie deosebită; 

c) pregăteste si materialele pentru sterilizare; 

d) raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa; 

e) urmăreste evolutia travaliului, sesizand medicului toate incidentele apărute; 

f) asistă toate nasterile fiziologice sub supravegherea medicului de sectie sau de gardă; 

g) acordă primele ingrijiri nou nascutilor si răspunde de identificarea lor. 

 

8.4.6. Medic primar/specialist pediatrie  
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a) medicul pediatru pune diagnostice, îngrijeste copiii si oferă ajutor medical copiilor, de la nașterea lor pâna la vârsta 

de 18 ani; 

b) iși concentreaza activitătile profesionale pe actiunile de prevenire în vederea protejării sănătătii copiilor si a 

tinerilor, cum ar fi campaniile de vaccinare sau monitorizarea dezvoltarii fiziologice si psihologice a copiilor. 

c) descoperă aparitia unor boli latente; 

d) tratează în colaborare cu specialistii din domeniu; 

e) oferă îndrumari cu privire la îngrijirile si metodele de tratament pacientului, familiei acestuia si echipe de medici; 

f) controlează si sa monitorizează pacientii suferinzi de boli cronice, copiii cu handicap si copii care au un potential de 

handicap ridicat; 

g) înregistrează si raportează, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflectă activitatea 
desfăsurata la nivelul sectiei; 

h) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice din cadrul secţiei. 
 

8.4.7. Asistent medical neonatologie  

a) la întrarea în serviciu preia nou nascutii la pat cu toate indicatiile privitoare la cazurile problema, inventarul secţiei, 
iar la iesirea din tura va preda serviciul turei urmatoare; 

b) primeste nou nascutul de la sala de nastere, pe care îl identifica, verifica sexul, starea orificiilor, starea bontului 

ombilical, greutatea, temperatura; 

c) acorda primul ajutor în situatii de Urgenţă şi solicita medicul; 
d) prezinta imediat nou nascutul pentru examinare medicului curant şi îl informează asupra starii acestuia; 
e) pregateste nou nascutul în vederea investigarilor clinice şi paraclinice; 

f) sesizează orice caz de agravare a starii nou nascutului sau orice eveniment deosebit (lipsa de oxigen, lipsa de 
caldura, curent electric, accidente etc.) medicului de garda, asistentei sefe şi medicului sef de secţie; 

g) ingrijeste nou nascutii din saloanele repartizate, efectuează baia zilnica, cantarirea, pansamentul bontului ombilical 
schimbarea lenjeriei de corp şi de pat ; 

h) supraveghează şi asigura alimentatia nou nascutilor, incurajand alimentatia naturala precoce; 
i) răspunde de tehnica şi igiena alaptarii, indrumand şi ajutand mamele, supravegheaza aplicarea masurilor de igienă 

individuala în vederea alaptarii. 

j) administrează personal medicatia, efectueaza tratamentele dupa prescriptia medicului curant; 

k) efectuează imunizarile impotriva hepatitei B în primele 24 de ore de la nastere şi BCG, la indicatia medicului; 
l) este obligata sa cunoasca modul de administrare a medicamentelor folosite; 

m) masoara şi înregistrează zilnic parametrii biologici, greutatea, alimentatia in foaia de observatie; 

n) inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul compartimentului; 

o) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice din cadrul compartimentului. 

 

8.5. Psiholog  

8.5.1.Atribuţii generale:  

a) are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de 
serviciu ce îi revin; 

b) se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției; 
c) va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu 
caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu; 
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d) răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor de contact și a informațiilor 

furnizate solicitanților; 
e) sesizează șeful ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activității; 
f) respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său; 
g) respectă prevederile Regulamenului Intern al unității sanitare; 
h) participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile specific sistemului de 
management al calității, sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale aplicabile postului; 

i) utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau a celorlalți angajați, aduce la 
cunoștința șefului locului de muncă orice defecțiune și își întrerupe activitatea până la remedierea acestora; 
j) execută dispoziții date de manager în limita competențelor sau pregătirii sale profesionale; 
k) respectă normele de protecția muncii și PSI conform Legii 319/2006 și Ordinului 916/2006, 
l) respectă codul de Edită și Deontologie al Psihologului. 

8.5.2.Atribuții specifice:  

a) investigarea și diagnosticul tulburărilor psihice și altor condiții de patologie care implică în etiopatogeneză 
mecanisme psihologice; 

b) evaluare cognitivă și neuropsihologică; 
c) evaluare comportamentală; 
d) evaluare subiectiv – emoțională; 
e) evaluarea personalității și mecanismelor de coping/adaptare/defensive; 
f) evaluarea unor aspecte psihologice specifice ale familiei sau altor grupuri, 

g) evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice; 

h) evaluarea dezvoltării psihologice; 
i) alte evaluări în situații care implică componente psihologice ( ex. chestionare de interes în consiliera vocațională, 
etc); 

j) educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos (prin prevenție primară și 
secundară); 
k) consiliere și terapie suportivă; 
l) consiliere în situații de criză; 
m) optimizare și dezvoltare personală și autocunoaștere; 
n) terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare (individuale, de grup, 
familie); 

o) terapii standard de relaxare și sugestive; 
p) consiliere prin tehnici comportamentale; 

q) managementul conflictului și negociere; 
r) participarea sau  inițierea unor activități de cercetare în cadrul definit de competențele sale; 
s) realizarea de pliante, broșuri și alte materiale informative, cu aprobarea managerului; 
t) prezentarea unor lucrări, conspecte sau mini- referate privind anumite teme de interes sau noutăți în domeniu; 
u) organizarea Workshop-uri și cursuri în cadrul definit de competențele sale; 
 

8.6. Asistent social   

a) stabileşte programul de activitate şi defineşte priorităţile; 
b) întocmeşte proiecte de intervenţie pentru fiecare caz social; 
c) reprezintă serviciul de asistenţă socială în relaţiile cu autorităţile locale ale instituţiei, organizaţii 

neguvernamentale; 
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d) întreprinde acţiuni de consiliere pentru reducerea numărului de abandonuri (copii,vârstnici); 
e) întreprinde acţiuni de consiliere pentru reducerea abuzurilor asupra copiilor, femeilor, efectuează investigaţii în 

teren pentru colectarea de informaţii; 
f) pregăteşte familia cu probleme sociale pentru primirea nou născutului, discută despre importanţa declarării 

acestuia, obţinerea actelor de identitate, etc;  
g) este informată de asistenta şefă cu privire la internarea unei gravide fără act de identitate, absenţa nemotivată a 

lăuzei din secţie, situaţia de risc de părăsire a copilului; 
h) identifică mamele/familile care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti a nou născuţilor, 

copiilor; 
i) verifică imediat declaraţiile date de mamă în cazul în care aceasta nu posedă act de identitate la internare sau 

există suspiciuni privind autenticitatea celui prezentat; 
j) informează mamele/familiile asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copii; 
k) facilitează orientarea copilului către serviciile sociale oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 
l) păstrează şi actualizează în permanenţă, evidenţa copiilor părăsiţi în secţiile de nou născuţi; 
m) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor 

abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau instituţii de ocrotire; 
n) informează pe cei în cauză sau aparţinătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legislaţieie în 

vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire socială existente; 
o) în cazul copilului nou născut cu afecţiuni medicale care necesită tratament de specialitate de durată, informează 

părinţii cu privire la servicii de care pot beneficia pentru asigurarea dezvoltării optime a copilului; 
p) colaborează permanent cu asistentul social desemnat de DGASPHR în a cărei rază de competenţă teritorială 

funcţionează unitatea sanitara; 
q) colaborează cu asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială de la domiciliul mamei; 
r) are obligaţia de a sesiza în temen de 24 de ore, telefonic sau în scris, asistenţii sociali desemnaţi de direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu privire la existenţa oricărei situaţii de risc de abandon al 
copilului; 

s) asigură întocmirea documentaţiei necesare în scopul preluării copilului în regim de urgenţă în sistemul de protecţie 
a copilului, în termenul prevăzut de Legea nr.272/2004; 

t) cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în 
dificultate; 

u) respectă valorile şi principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiţia socială, demnitatea şi 
unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relaţiilor umane şi dezvoltarea profesională permanentă, 
în vederea creşterii calităţii intervenţiei sociale; 

v) promovează principiile justiţiei sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistenţa socială şi serviciile 
sociale; 

w) asigură egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea 
acestora la procesul de luare a deciziilor; 

x) respectă şi promovează demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecarei persoane; 
y) nu trebuie să practice, să tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la nici o formă de discriminare bazată pe rasă, 

etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, 
situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut; 

z) sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune 
opţiuni;  

aa) contribuie la consolidarea relaţiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, menţine şi/sau îmbunătăţi 
calitatea vieţii persoanelor, familiilor, grupurilor, organizaţiilor şi comunităţilor;  

bb) acţionează cu onestitate şi responsabilitate faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele 
deontologice ale profesiei, adoptate de comunitatea profesională prin Colegiu; 

cc) desfăşoară activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de calificarea şi experienţa 
profesională. Asistenţii sociali au obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele şi deprinderile profesionale şi 
de a le aplica în practică; 

dd) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, se îngrijeşte de buna 
întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent;  

ee) participă la activităţile de cercetare în domeniu social; 
ff) are obligaţia de a aduce la cunoştinţă șefului ierarhic, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură de a 
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constitui un pericol şi orice încălcare a normelor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor, constatate în 
timpul activităţii.  

 

8.7. Kinetoterapeut  

a) primeste, daca este cazul,  pacienţii internaţi şi pe cei trataţi în regim ambulatoriu, ajută la acomodarea acestora la 
condiţiile specifice, îi informează asupra obligativităţii respectării Regulamentului Intern; 

b) evaluează bolnavii, și în funcție de procedurile kinetoterapeutice recomandate de medic, alcătuieste graficul 
programelor de recuperare; 

c) supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor kinetoterapeutice şi de recuperare; 
d) supraveghează şi înregistrează în permanenţă datele despre starea pacientului şi informează medicul asupra 

modificărilor intervenite; 
e) informează şi instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra efectelor terapeutice şi 

asupra efectelor negative care pot apare; 
f) aplică procedurile de kinetoterapie cu toţi parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform 

prescripţiilor medicului şi răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei proceduri; 
g) manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav; 
h) respectă prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament sau pe secţii, la patul bolnavilor,  şi programul de 

recuperare indicat; 
i) ține evidenţa procedurilor efectuate;  
j) asigură păstrarea şi utilizarea echipamentelor din dotare şi se preocupă de buna funcţionare a acestora, semnalând 

defecţiunile; 
k) respectă secretul profesional şi codul de etică a kinetoterapeutului medical; 
l) răspunde de corectitudinea datelor şi de raportarea acestora medicului coordinator; 
m) îsi desfasoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului; 
n) elaboreaza planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale si in grupe omogene a bolnavilor si 

deficientelor fizice, pe baza indicatiilor medicului pentru pacientii din cadrul sectiei; 
o) aplică tratamentele prin gimnastică medicală; 
p) desfasoara activitate de educatie sanitară pentru prevenirea si corectarea deficientelor fizice: 
q)  stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte aparţinătorii sau persoanele 

implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 
r) evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia 

pacientului. 
s) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 
t) completează permanent în fişa de recuperare kinetică, daca este cazul,  toate procedurile utilizate pentru a putea fi 

evaluat pentru munca prestată. 

Capitolul IX – Compartimentul ATI 

9.1.Organizare 

(1)Compartimentul Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), este organizata în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1500/2009, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie 

intensiva din unitatile sanitare, cu modificari ulterioare si functioneaza in cadrul sectie de chirurgie generala. 

(2)Prin Anestezie şi Terapie Intensivă se înţelege specialitatea medicală care asigură: 
a) condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte proceduri 

diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice; 

b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau leziunilor acute de organ 

care ameninţă viaţa. 
Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă medicală complexă, 
formată din: medici, asistenţi, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi autorizat conform 
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reglementărilor în vigoare. 
(3)Structura generală a compatrimentului de ATI - are două componente: 
     1. Posturi de lucru de anestezie 

     2. Componentă cu paturi, denumită în continuare CP, formată din: 
      a) paturi de terapie intensivă, denumite în continuare TI; 
      b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP; 
      c) paturi de supraveghere postanestezică - SPA, destinate pacienţilor care necesită 

supraveghere de scurtă durată(ore). 
(4)Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, 
locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI. 
Postul de lucru de anestezie se organizează astfel:. 

a) în sala de operaţie şi sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei şi terapiei intensive necesare 
desfăşurării intervenţiilor chirurgicale, şi poate cuprinde dotări specifice adaptate profilului chirurgical respectiv; 

b) în afara sălii de operaţie, fiind destinat asigurării condiţiilor desfăşurării unor manevre 

diagnostice si/sau tarapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie:laboratoarele de radiologie  şi imagistică, 
laboratoare de explorări funcţionale sau alte structuri în care se justifică. 

(5)Componenta cu paturi (CP) este destinată: 
a) supravegherii şi tratamentului postoperator al pacienţilor cu evoluţie normală; 
b) îngrijirii pacienţilor care necesită supravegherea continuă pentru riscul de dezechilibru alfuncţiilor vitale; 
c) îngrijirii pacienţilor care necesită terapie intensivă mono-sau pluriorganică; 
d) pacienţilor care necesită terapia durerii acute; 
e) pacienţilor cu moarte celebrală potenţiali donatori de organe. 

(6)Terapia intensivă (TI) reprezintă nivelul cel mai ridicat de îngrijire dintr-o unitate sanitară cu paturi. Este partea distinctă 
din cadrul componentei cu paturi a secţiei/ compartimentului ATI, destinată preluarii, monitorizării, tratamentului şi îngrijirii 
pacienţilor care prezintă deja sau sunt susceptibili de a dezvolta insuficiente organice acute multiple; pacienţii îngrijiţi în 
Terapie Intensivă necesită o îngrijire specializată şi utilizarea prelungită a metodelor de supleere a acestor funcţii şi organe. 

(7)Medicul şef al secţiei ATI/coordinator ATI  sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia ori medicul de gardă din secţia 
ATI este responsabil de triajul corect, admisia/ internarea şi transferul/externarea din această unitate, precum şi de 
stabilirea limitelor exacte ale îngrijirii posibile în Terapie Intensivă, în funcţie de necesităţile spitalului, calificarea colectivului 
medical şi disponibilităţile tehnice; 
(8)Terapia Intermediară/îngrijirea postoperatorie (TIIP) reprezintă partea distinctă din cadrul 
componentei cu paturi (CP) a secţiei/compartimentului ATI, destinata pacienţilor care necesită îngrijire postoperatorie 

adecvată, precum şi acelora care necesită terapie intermediară şi reprezintă supravegherea medicală continuă a bolnavilor 
pentru că: 

a) starea bolnavilor se poate complica cu insuficiente organice acute multiple; 

b) starea pacientului după trecerea printr-o asemenea condiţie patologică este încă prea gravă sau prea instabilă 
pentru a fi transferat în secţia cu paturi de unde provine; 

(9)Internarea/Admisia in compartimentul ATI se efectueaza dupa cum urmeaza: 

a) internarea/admisia pacientilor in sectiile/compartimentele ATI se face la propunerea medicilor din compartiment 

ATI sau la propunerea medicilor din alte sectii, cu acordul medicului coordonator ATI ori, dupa caz, al inlocuitorului 

de drept al acestuia sau al medicului de garda din compartiment ATI; 

b) decizia de internare/admisie in TI se bazeaza pe criteriile de prioritate, diagnostic si pe parametrii obiectivi; 

c) decizia de internare/admisie in TIIP se bazeaza pe criterii clinice si paraclinice; 

d) criteriile de mutare a pacientului in interiorul sectiei ATI din TI in TIIP sunt similare cu criteriile de internare/admisie 

in TIIP: cand acestea sunt indeplinite, pacientul va fi transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu 

acordul medicului sef de sectie ATI sau, dupa caz, al inlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de garda din 
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sectia ATI; 

e) internarea/admisia pacientilor internati, pe paturile destinate pentru terapia acuta monospecialitate din sectiile de 

profilul respectiv, in compartimentele ATI, se face atunci cand pacientul necesita mai mult decat terapia 

specializata a suferintei acute a unui organ si se impune: fie monitorizarea invaziva cu scop terapeutic complex, fie 

protezarea unei functii vitale (suport ventilator avansat), fie suferinta a devenit pluriorganica si pune in pericol 

imediat viata pacientului. Transferul se face, dupa caz, cu acordul medicului ATI, al medicului coordonator 

ATI/inlocuitorului de drept sau al medicului de garda ATI; 

f) pacientii cu disfunctii vitale sunt internati/admisi cat mai rapid posibil in terapie intensiva pentru a beneficia la 

maximum de posibilitatile speciale ale sectiei. In aceste conditii pacientul poate fi internat direct in terapie intensiva 

(din CPU) sau transferat din orice sectie a spitalului la solicitarea medicului curant sau a sefului sectiei respective; 

g) in situatiile de internare/admisie, daca exista conflict de opinii, decizia va fi luata de directorul medical al unitatii 

sau, in absenta acestuia, de catre inlocuitorul de drept al acestuia si este necesara informarea comisiei de etica a 

spitalului; 

h) nu pot fi internati in sectia/compartimentul ATI pacientii care declara in scris ca nu doresc aceasta; 

i) nu pot fi utilizate pentru decizia de internare/admisie in TI scorurile de severitate care estimeaza mortalitatea 

intraspitaliceasca a unor grupuri de pacienti; 

j) compartimentele ATI trebuie sa dispuna de mijloace adecvate pentru transportul intraspitalicesc al pacientilor 

critici in conditii de maxima securitate: (brancard special dotat cu butelie de oxigen, ventilator de transport, 

monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi automate si pompe de perfuzie). 

(9)Transferul/Externarea din compartimentul ATI se efectueaza dupa cum urmeaza: 

a) transferul/externarea din compartimentul ATI al/a pacientului care nu mai necesita 

terapie de specialitate ATI in orice alta sectie se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul 

coordonatorului ATI sau, dupa caz, al inlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de garda din sectia ATI, 

dupa anuntarea prealabila a medicului curant din sectia din care provine pacientul, cu acordul sefului sectiei 

respective sau, dupa caz, al inlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de garda din sectia respectiva; 

(10)Decizia de transfer/externare din compartimentul ATI (TI si TIIP) se bazeaza pe urmatoarele criterii: 

      1. Criterii de externare/transfer din TIIP în alte secţii: 
a) când starea fiziologica a pacientului se stabilizeaza şi monitorizarea intensiva nu mai 
b) este necesara, pacientul se transfera în secţia careia ii apartine; 
c) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de internare/admisie în TIIP. 

       2. Criterii de externare/transfer din TI direct în alte secţii: 
a) când dezechilibrele pacientului au fost stabilizate şi nu mai necesita monitorizare şi îngrijire în terapie intensiva; 

b) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de internare/admisie în TI, iar pacienţii nu necesita mutarea în TIIP, acestia 

pot fi transferati în secţiile obisnuite de spital. 
(11)In situatiile de transfer/externare, daca exista conflict de opinii, decizia va fi luata de directorul medical al unitatii sau, in 

absenta acestuia,de catre inlocuitorul de drept al acestuia si este necesara informarea comisiei de etica a spitalului. 

(12)Medicii de alte specialitati care au transferat pacienti in sectia ATI sunt obligati sa raspunda ori de cate ori este nevoie 

solicitarilor medicului curant ATI de a vizita pacientii respectivi. Medicii de specialitate solicitati pentru consulturi 

interdisciplinare sunt obligati sa raspunda solicitarii in cel mai scurt timp posibil si sa consemneze consultul si recomandarile 

in foaia de observatie clinica. 

In cazul unor divergente de opinii, se efectueaza un consult la care participa medicul coordonator ATI si medicul sef al sectiei 

din care provine medicul solicitat, care vor hotari de comun acord conduita terapeutica adecvata. 

 

9.2.Atributii 

9.2.1. Medic coordonator/primar ATI  
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a) coordonează intreaga activitatea compartimentului din punct de vedere medical, administrativ si educational; 

b) se implică direct in ingrijirea pacientilor din compartiment (in sala de operatie si in compartimentul cu paturi); 

c) răspunde de elaborarea, adoptarea si actualizarea protocoalelor si procedurilor terapeutice specifice; 

d) coordonează activitatea de educatie medicala continua a personalului medical; 

e) răspunde de asigurarea calitatii actului medical; 

f) asigură direct sau printr-un inlocuitor de drept continuitatea conducerii sectiei, 24 de ore pe zi 7 zile pe saptamana, 

pentru probleme medicale si/sau administrative; 

g) participă la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale; 

h) verifică impreuna cu colectivul medical al sectiei chirurgicale cu ocazia sedintelor de programare a 

operatiilor, modul in care este asigurata investigarea si pregatirea preoperatorie a bolnavilor; 

i) asigură pentru bolnavii din compartimentul de anestezie terapie intensiva, pregatirea preoperatorie si 

supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesara eliminarii efectelor, anesteziei si 

restabilirii functiilor vitale ale organismului; 

j) dă indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie a bolnavilor 

din alta sectii/compartimente; 

k) indrumă si răspunde de toate problemele cu privire la organizarea si functionarea punctului de 

transfuzie; 

l) asigură ingrijirea preoperatorie a pacientilor chirurgicali (examen preanestezic si pregatirea 

preoperatorie specifica, administrarea anesteziei si terapia intensiva intraoperatorie, urmarirea 

postanestezica) in conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI si adoptate de compartiment; 

m) completează fisa de anestezie, care trebuie sa cuprinda toate datele ingrijirii perioperatorii, inclusiv 

consumul de medicamente si materiale; 

n) verifică aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii 

trebuie semnalat in scris administratiei spitalului; 

o) examinează pacientii ori de cate ori este nevoie, dar cel putin de doua ori pe zi; 

p) la internarea sau transferul pacientilor in ATI, medicul ATI completeaza toate evidentele primare 

necesare, care contin obligatoriu cel putin: datele personale esentiale ale pacientului, diagnosticul 

principal si bolile asociate, motivul internarii sau transferului in ATI si consemneaza starea prezenta. 

q) mentine foaia de observatie clinica intocmita de sectia care transfera pacientul in ATI foaie care va 

ramane in ATI pana la retransferul pacientului in sectia de origine; 

r) consemnează in foaia de observatie toate recomandarile terapeutice necesare pacientilor internati in 

sectie; 

s) consemnează zilnic in foaia de observatie: evolutia, medicatia administrata, manevrele diagnostice si 

terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum si 

materialele consumabile folosite; 

t) solicita si consemneaza in foaia de observatie clinica efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de 

cate ori evolutia cazului o impune; 

u) participă la formele de educatie medicala continua (la nivel national, international); 

v) inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta 

activitatea desfasurata la nivelul compartimnetului; 

w) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile specifice compartimentului ATI: 
x) asigură ingrijirea perioperatorie a pacientilor chirurgicali (examen preanestezic si pregatirea preoperatorie 

specifica, administrarea anesteziei si terapia intensiva intraoperatorie, urmarirea postanestezica) in conformitate 
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cu protocoalele recomandate de SRATI si adoptate de sectie; 

y)  completează fisa de anestezie, care trebuie sa cuprinda toate datele ingrijiri perioperatorii, inclusiv consumul de 

medicamente si materiale; 

z) verifică aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie 

semnalat in scris administratiei spitalului; 

 

9.2.2.Asistent medical din compartimentul ATI   

a) asigură asistenta medicala specifica, in limita competentelor; 

b) verifică aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie 

semnalat imediat medicului ATI; 

c) întocmeste planul de ingrijire a pacientului; 

d) respectă programul de ture aprobat; 

e) consemnează zilnic in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, evolutia, medicatia administrata, 

manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, 

precum si materialele consumabile folosite; 

f) inregistrează si raportează, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul compartimentului; 

g) respectă protocoalele, tratamentele si procedurile din cadrul compartimentului; 

h) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale; 

Capitolul X – Unitatea de Transfuzie Sanguina 

10.1.Organizare 

 

(1)Punctul de transfuzie sanguina este organizată conform prevederilor Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de 

transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii 

sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice şi a OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităţilor de transfuzie sanguină din spitale. Autorizarea unitatilor de transfuzie sanguina din unitatile sanitare se 
efectueaza in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 607/2013. Unitatea de transfuzie sanguina din spital este subordonata 

managerului spitalului. Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizată in cadrul compartimentului ATI al spitalului, fiind 

condusă de un medic coordonator care indeplineste functia de presedinte a comisiei de transfuzie si hemovigilenta din spital, 

având program de lucru permanent. 

(2)Organizarea activitatii de transfuzie sanguina in spitale este conditionata de: 

a)crearea unitatii de transfuzie sanguina din spital, autorizata de Autoritatea de sanatate publica, conform legislatiei in 

vigoare; 

b)numirea comisiei de transfuzie si hemovigilenta a unitatii sanitare. 

(3)In cadrul Punctului de Transfuzii Sanguine se realizează următoarele activităţi: 
a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului; 

b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile/compartimentele 

spitalului; 

c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar se face 

în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; 
d) efectuarea testelor pretransfuzionale; 

e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 
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f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 
g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate 

pentru o perioadă de 48 de ore post transfuzional în spaţiile frigorifice cu aceasta destinaţie; 
h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; 
i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;  

j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, 
pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18) cu această destinaţie. 

(4)În Punctul de Transfuzii Sanguine din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste pretransfuzionale, care 

cuprinde următoarele testări: 
a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou - născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni se va 

efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO; 
b) în situaţii speciale (nou-născuţi, sugarii, copii, politrasnsfuzaţi, femei de vârsta fertila, etc) se impune efectuarea 

determinărilor de grup sanguin şi în alte sisteme antigenice eritrocitare; 
c) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh (D) la unitatea de sânge sau 

componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate; 
d) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componenta sanguină ce conţine eritrocitate vizibile cu 

ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test enzimatic cu papaina la temperatura 

de 370 C şi test Coombs indirect; 
e) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât cu serul 

pacientului, cât şi cu serul mamei. 

(5)Se interzic unităţii de transfuzie sanguină din spital livrarea de sânge total sau de componente sanguine către alte spitale,  
livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliu pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de componente sanguine  cu alta 

destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta spitalului. 
(6)Ultimul control pretransfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde următoarele: 

a) verificarea identităţii pacientului; 
b) verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; 
c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient: 

 determinarea grupului sanguin ABO şi Rh (D) la pacient: 
 determinarea grupului sanguin ABO şi Rh (D) la unitatea de transfuzat; 
 verificarea documentaţiei; 
 înregistrarea în foaia de observaţie; 

10.2.Atributiile personalului 

10.2.1. Medic coordonator al Unităţii de transfuzie sanguină  

a) asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital; 
b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale sanitare, reactivi, 

consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din 
spital; 

c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie sanguină 
teritorial; 

d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din subordine; 
e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în cursul programului 

de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; 
f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; 
g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local în cadrul 
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sistemului naţional de hemovigilentă; 
h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care apar reacţii adverse 

severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale; 

i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie transfuzională, având 
obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate; 

j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie sanguină; 
k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii. 

 

10.2.2. Asistent coordonator UTS  

a) organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul UTS; 

b) coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora, 
c) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în 

fişa postului; 

d) întocmeşte, revizuieşte şi prelucrează fişa postului pentru personalul din subordine, în trei exemplare originale în 

colaborare cu medicul coordonator al UTS, asigură condiţiile necesare îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai 
UTS; 

e) urmăreşte utilizarea judicioasă a materialelor şi echipamentelor din cadrul UTS; 
f) urmăreşte respectarea calităţii activităţii medicale de către personalul din subordine, în scopul îmbunătăţirii stării 

de sănătate a pacienţilor; 
g) coordonează activitatea elevilor şcolilor postliceale sanitare aflaţi în stagiu clinic în cadrul UTS; 

h) controlează modul cum se asigură pacienţilor operaţi tehnicile aseptice şi măsurile de antisepsie; 

i) are în gestiune inventarul UTS; 

j) întocmeşte graficul de lucru până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare şi îl trimite spre avizare 

Serviciului Resurse Umane şi directorului de îngrijiri; 
k) întocmeşte pontajele, precum şi graficul rectificativ de lucru, în cazul în care pentru luna în curs au apărut mai 

multe modificări; 
l) este direct răspunzător de schimburile de tură efectuate de către personalul din subordine, iar la sfârşitul lunii le 

aduce la cunoştinţa Serviciului Resurse Umane şi directorului de îngrijri; 
m) afişează la loc vizibil graficul de lucru aprobat / avizat pentru personalul din UTS; 

n) urmăreşte respectarea graficului de lucru lunar aprobat pentru personalul din subordine, controlează zilnic condica 
de prezenţă pe care o contrasemnează; 

o) organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, repartizează 
judicios personalul pe puncte de lucru în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea activităţii medicale 
şi activitatea UTS şi controlează predarea serviciului pe ture; 

p) deleagă în absenţa sa un asistent medical corespunzător (înlocuitor), care să răspundă de toate atribuţiile şi 
sarcinile asistentului coordonator UTS; 

q) întocmeşte şi transmite în termenele stabilite, Planul anual de achiziţii publice al UTS, în colaborare cu medicul 

coordonator al UTS; 

r) se preocupă de procurarea materialelor sanitare, materialelor de curăţenie, dezinfectanţilor,  necesare bunei 

desfăşurări a activităţii UTS şi răspunde de folosirea raţională a acestora, fără a periclita asistenţa medicală; 
s) răspunde de aprovizionarea sânge interal şi cu derivate din sânge a UTS, cu reactivii necesari testărilor, cu 

materiale sanitare, dispozitive medicale, instrumentar, dezinfectanţi, ş.a., în funcţie de necesarul lunar/anual 

solicitat în Planul anual de achiziţii publice; 
t) supraveghează şi verifică periodic descărcarea corectă a sângelui interal şi a derivatelor din sânge administrate 
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pacienţilor, precum şi descărcarea corectă pe pacienţii transfuzaţi a materialelor sanitare folosite, de către 
asistenţii medicali din UTS; 

u) răspunde direct de termenele de valabilitate ale sângelui şi produselor derivate din sânge, precum şi de termenele 
de valabilitate ale reactivilor, luând măsuri de înlocuire a produselor ale căror termen de valabilitate expiră; aplică 
măsuri de soluţionare în timp util, pentru evitarea expirării sângelui, produselor din sânge, reactivilor, etc.; 

v) gestionează eficient şi corespunzător materialele sanitare ridicate din magazia unităţii şi controlează zilnic prin 
sondaj, descărcarea materialelor sanitare consumate, de către asistenţii medicali din UTS; 

w) verifică documentele emise de către personalul din UTS, care trebuie să conţină toate anexele completateşi să fie 
vizate de către medicul coordonator UTS; 

x) controlează buna funcţionare a dispozitivelor frigorifice pentru păstrarea în condiţii optime a sângelui şi derivatelor 

din sânge, şi verifică existenţa graficelor de temperatură completate la zi, pentru fiecare dintre aceste dispozitive 

frigorifice; 

y) raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatura medicală şi se preocupă ca remedierea acestora să se facă în cel 

mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 
z) cunoaşte şi prelucrează periodic procedura de prelucrare şi protecţie a datelor medicale şi  personale ale 

pacientului, respectând confidenţialitatea datelor medicale şi a anonimatului pacientului, precum şi a utilizării lor 
numai în scopurile specificate, procedură aprobată la nivelul unităţii; 

aa) asigură informarea pacienţilor şi/sau a aparţinătorilor, după caz, înaintea efectuării transfuziilor asupra riscurilor 

existente, precum şi completarea consimţământului informat al pacienţilor înaintea efectuării acestora; 
bb) anunţă cazurile de indisciplină ale pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii UTS şi unităţii; 
cc) organizează şi supraveghează pregătirea încăperilor UTS şi anexelor UTS pentru dezinfecţiile periodice; 

dd) semnalează medicului coordonator UTS şi directorului de îngriji, cazurile de boli transmisibile  pe care le observă în 
rândul personalului; 

ee) efectuează periodic, trimestrial şi/sau semestrial, o statistică privind numărul de transfuzii efectuate, pe toate 

secţiile, precum şi asupra eventualelor incidente şi a reacţii posttransfuzionale imediate şi tardive, apărute; 
ff) răspunde de raportările statistice la nivel de UTS privind situaţia pacienţilor transfuzaţi şi a îngrijirilor medicale 

acordate, răspunde de toate evidenţele solicitate conform dispoziţiilor şi deciziilor interne; 

gg) verifică la finalul transfuziilor efectuate, completarea corectă a dosarului de îngrijri de către asistenţii medicali din 
subordine, anexă la foile de observaţie. 

 

10.2.3. Asistenţi medicali care lucrează în Unitatea de transfuzie sanguină  

a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele competenţelor lor, sub directa 
îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; 

b) efectuează testările pretransfuzionale; 
c) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 
d) răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de stocarea, 

manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor 
pretransfuzionale; 

e) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie sanguină, din spital, 
luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor standard;  

f) întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate 

g) raspunde de aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului; 

h) raspunde de recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile 
spitalului; 

i) raspunde de distribuţia de sânge şi componente sanguine de la centrul de transfuzie furnizor către spitalul 
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beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia 
aferentă obligatorie; 

j) consilierea privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 
k) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; 
l) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial conform 

normelor legale in vigoare; 

m) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, 
pentru o perioadă de 6 luni, în spaţii frigorifice (-15   18⁰C). 

n) respecta protocolul de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări: 
o) asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor; 
p) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturiii trebuie 

semnalat imediat asistentului coordonator; 

q) respectă programul de ture aprobat al UTS; 
r) înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea 

desfasurata la nivelul UTS; 

s) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale. 

 

10.2.4.Asistenti din sectiile spitalului care administrează sângele total sau componentele sanguine  

a) iau cunostintă de indicaţia de transfuzie sanguina facuta de medicul prescriptor; 
b) primeste cererea de transfuzii sange de pe celelalte sectii si distribuie necesarul solicitat; 

c) efectuează proba de compatibilitate; 

d) pregateste sangele; 

e) recoltează esantioanele pretransfuzionale, completează şi semneaza formularul "cerere de sânge" pentru unitatea 
de transfuzie sanguina din spital, în vederea efectuarii probelor pretransfuzionale; 

f) efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 
g) efectuează transfuzia sanguina propriu-zisa şi supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii şi în 

urmatoarele ore; 

h) înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informatiile relevante 
privind procedura efectuata; 

i) în caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de Urgenţă şi solicita sprijinul medicului 
prescriptor sau de garda; 

j) returnează unităţii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sânge total, componente sanguine transfuzate 

şi unitatile netransfuzate;  

k) pastrează la frigider recipientul post-transfuzional.  

10.2.5. Medicul prescriptor  

a) stabileste indicatia de terapie prin transfuzie sanguina, cu expunerea motivelor, tipul si cantitatea necesara de 

sange total sau de componente sanguine ce urmeaza a fi transfuzate, precum si gradul de urgenta al administrarii 

lor, consemnand toate aceste informatii sub semnatura si pe propria raspundere in foaia de observatie a 

pacientului; 

b) comunică pacientului, apartinatorului sau tutorelui legal beneficiile si riscurile pe care le implica terapia 

transfuzionala si ii solicita consimtamantul in vederea administrarii transfuziei, dovedit prin semnatura acestuia in 

foaia de observatie; 

c) semnează si parafează formularul-tip "cerere de sange"; 
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d) supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului si desfasurarea procedurii de 

administrare a transfuziei; 

e) urmăreste evolutia posttransfuzionala a pacientilor in urmatoarele 48 de ore; 

f) administrarea repetată de sânge si componente sanguine la pacientii care necesita terapie transfuzionala in 

sedinte repetate pe parcursul mai multor zile in cursul aceleiasi spitalizari se va face numai dupa verificarea 

parametrilor hematologici ai pacientului; 

g) in toata activitatea sa legata de transfuzia sanguina, poate solicita sprijinul medicului 

coordonator al unitatii de transfuzie sanguina sau al centrului de transfuzie sanguina teritorial; 

h) inscrie in biletul de externare/scrisoare medicala al pacientului informatii relevante privind administrarea terapiei 

transfuzionale. 

Capitolul XI – Bloc operator 

11.1.Organizare 

(1) Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului şi este organizat 
conform prevederilor Legii 95/2006, Republicata, cu modificari si completari ulterioare si ale OMS nr.914/2006, pentru 

aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare 

de functionare cu modificari si completari ulterioare. 

 (2) Blocul operator grupează trei sali de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale, fiind amplasat in apropierea 

secţiei chirurgicale.Salile de operatii in afara Blocului operator sunt necesare diverselor specialitati chirurgicale si sunt 

amplasate in cadrul compartimentelor ORL, Oftalmologie si obstetrica-ginecologie. 

(3) Blocul operator si salile de operatii asigura conditiile necesare efectuarii interventiilor chirurgicale de urgenta si 

programate. 

(4) Blocul Operator din structura Spitalului Municipal Gheorgheni este coordonat de medicul coordonator – medic de 

specialitate chirurgie, numit prin decizie interna a managerului unitatii, in conformitate cu dispozitiile O.M.S. nr.1443/2005 

privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator. 

11.2.Programul operator 

(1)Pentru operaţiile programate, salile de operatii sunt deschise de luni până vineri între orele 7,30 şi 15.30. In situatii 

speciale activitatea se prelungeste pina la terminarea programului operator. Activitatea se poate organiza si in 2 sau 3 ture 

de 8 ore, daca volumul de activitate impune, iar personalul angajat este suficient.  

(2)Pentru urgenţe salile  sunt deschise zilnic 24h. Pacientii internati de urgenta beneficiaza imediat de acces in sala de 

operatie si de interventia de urgenta necesara bolii, fara a se astepta programare. Momentul operator este stabilit de 

medicul chirurg sef de garda, care a internat bolnavul si este răspunzător de pacient. Chirurgul anunţa echipa de anestezie şi 
anestezia este efectuata de medicul anestezist de serviciu in momentul respectiv. Terapia intensivă şi reanimarea se 
stabilesc în echipă complexă chirurg, anestezist în colaborare la nevoie şi cu medici de specialitate din alte domenii. 
Succesiunea interventiilor din urgenta este organizată şi in responsabilitatea medicului chirurg sef de garda. 

(3)Programul operator va conţine numele bolnavului, virsta, salonul, operaţia, tipul de anestezie, sala, dacă bolnavul este 
ALERGIC şi la ce substanţă, dacă este infectat HIV, HVB, HVC, operatorul si ajutorul, durata estimată a operaţiei; numele 

pacientilor din programele operatorii sunt confidentiale, sub incidenta secretului profesional si pe panoul de la blocul 

operator nu se afiseaza numele bolnavilor. 

(4)In cazul anulării unei operaţii, operatorul va anunţa medicul coordonator şi medicul anestezist. In mod excepţional, cu 
aprobarea medicului coordonator, a şefului de secţie şi cu acordul medicului anestezist, dacă programul operator nu este 
prea încărcat, pot fi adăugate operaţii care nu au fost puse pe program în ziua anterioară, cu scopul de a utiliza sălile la 
nivelul optim şi de a scurta timpul de spitalizare a bolnavilor.De asemenea urgentele din sectie beneficiaza de programarea 
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imediata, in functie de gradul de urgenta şi avînd ca scop vindecarea pacientului. 

(5)În situaţia când programul operator dintr-un compartiment s-a efectuat, sălile libere (cu material şi personalul aferent) 
vor fi utilizate pentru efectuarea operaţiilor din alte compartimente, astel încât să nu existe săli neutilizate într-un 

compartiment în timp ce în alte compartimente sunt bolnavi care aşteaptă să fie operaţi. Redistribuirea salilor de operatie 

libere o face medicul coordonator, după criteriile obişnuite: gradul de urgenţă, septicitatea operaţiei, înţelegerea între 
operatori şi anestezişti, personalul şi materialele disponibile. Anestezistul poate urma echipa chirurgicală şi bolnavul 
programat pentru operaţie la care a efectuat consultul preanestezic cu condiţia de a nu fi anestezist în altă sală de operaţie,  
mai ales la distanţă. 

11.3.Managementul bolnavilor în Bloc Operator 

(1)Pregatirea si toaleta bolnavilor pentru operatie se face pe sectie. Pacientiilor se recomanda a efectua dus preoperator 

daca este posibil, iar pregatirea tegumentelor prin radere se efectueaza in principiu la nivelul sectiei, dupa care se aplica 

feşile sau ciorapii elastici daca au indicatie. Bolnavii vor fi aduşi la sala de operatie de către brancardieri/ingrijitori, în mod 

excepţional de asistenta de salon, medicul rezident sau medicul curant, pana la sala de preanestezie sau sala de operatie. 

Bolnavul va fi în permanenţă sub supravegherea şi responsabilitatea celui care l-a luat din salon, pană în momentul instalării 
lui pe masa de operaţie sau la preanestezie cand intra sub supravegherea personalului din sectia ATI repartizat la 

preanestezie /anestezie. 

(2)Din momentul instalării bolnavului pe masa de operaţie, acesta intră sub responsabilitatea directă a echipei de anestezie, 
a asistentei de sală, a asistentei instrumentare, precum şi a medicului operator şi anestezist si va rămâne sub 
responsabilitatea acestei echipe până la terminarea operatiei sau momentul preluării lui de către echipa ATI de la sala de 

trezire sau pana cand la recomandarea acestora brancardierul/ingrijitorul transporta bolnavul în salon, unde este preluat de 

asistenta de salon şi nu va rămâne nici un moment singur. Pacientii cu risc sunt insotiti obligatoriu de un medic anestezist 

sau chirurg la transport. 

(3)Atunci când sunt necesare, sonda vezicală, sonda nazo-gastrica, ciorapul elastic sau alte manevre medicale vor fi 

efectuate de către operator sau un medic care participă la operaţie. Aceste manevre nu pot fi făcută de personalul mediu 
sau paramedical. 

Atentie: din momentul ieşirii din salon şi până la la întoarcerea sa din nou în salon, pacientul nu va rămâne nici un moment 
singur, nesupravegheat de personalul medical sau eventual de personalul mediul, dar cu un medic in proximitate. 

11.4. Sala de naşteri 

11.4.1.Organizare  

(1) Sala de nastere se compune din: 

- 1 sala travaliu, 

- 1 sala de operatii, pentru operatii cezariene si interventii destinate mentinerii sarcinii (cerclaj). 

(2)Sala de nasteri are 1 sala de travaliu dotat cu tehnologie moderna necesara urmaririi si desfasurarii in siguranta a 

oricaruit tip de travaliu, inclusiv a celor cu risc crescut. Pe durata travaliului gravidele sunt monitorizate atent de medici si 

moase (tensiune arteriala, contractii uterine dureroase, batai cardiace fetale) care le arata cum sa gaseasca cea mai 

confortabila pozitie in travaliu in vederea diminuarii durerii, diferite tipuri de respiratii in functie de momentul travaliului si le 

acorda un important sprijin psihologic. 

(3)In sala de travaliu pacienta poate fi acompaniata de partener, atunci cand situatia o permite., cu acordul sefului de sectie. 

Interactiunea mama- nou nascut este incurajata imediat dupa expulzie. 

(4)Sala de operatii cezariene are toate dotarile necesare realizarii in conditii de siguranta a nasterilor operatorii, inclusiv a 

complicatiilor severe care pot aparea in cursul travaliului sau nasterii. 

11.4.1.Atributii în sala de naștere  
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a) repartizarea gravidelor în salile de travaliu şi de operatie în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 
combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale; 

b) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare confirmării şi completarii 
diagnosticului; 

c) urmărirea travaliului prin monitorizare materno-fetala permanenta şi adaptata fiecarui caz, iar în cazul sesizarii de 

abateri de la evolutia fiziologica a travaliului se anunta cu promptitudine medicul curant sau medicul de garda; 

d) asigurarea asistentei nasterilor pe cale naturala sau chirurgicala după caz; 
e) supravegherea în lauzia imediata în salonul post partum; 

f) asigurarea tratamentului medical complet individualizat şi diferentiat în functie de starea gravidei şi stadiul 
evolutiv al travaliului prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; 

g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corecta a acestora, fiind interzisa 

păstrarea medicamentelor la patul bolnavei; 

h) asigurarea materialelor sanitare sterile, solutiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a actului medical; 

i) asigurarea unui personal calificat de sine statator; 

j) efectuarea educatiei pentru sanatate şi a psihoprofilaxiei durerilor de naştere în cazul 
gravidelor; 

k) efectuarea dezinfectiei ciclice terminale saptamanal după un plan stabilit şi după fiecare caz septic. 

11.5. Atributii specifice 

11.5.1. Medic coordonator din sala de operații  

(1)Sălile de operatii sunt coordonate de un medic în specialități chirurgicale, desemnat de manager, care: 
a) asigură utilizarea sălilor de operații în program continuu, 24 de ore din 24; 
b)  răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru 

blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată și zona aseptic; 
c) Asigura programarea a intervenţiilor chirurgicale, astfel încât sălile de operaţie să fie utilizate cu randament maxim 

în timpul legal de munca (conform graficului de personal aprobat); 

d) întocmeşte programarea sălilor de operaţie în funcţie de programul operator; 
e) organizează circuitele funcţionale ale blocului operator şi ia măsuri de respectare a acestora (circuitul pacienţilor, al 

personalului, etc); 

f) creează zonele necesare activităţii blocului operator, conform normelor sanitare în vigoare. 

 

11.5.2. Asistent medical din sala de operații  

a) verifică aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie 

semnalat imediat medicului de specialitate; 

b) supraveghează bolnavul si administreaza dupa indicatii si sub supravegherea medicului, tratamentul intraoperator; 

c) urmareste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului la pat in postoperator, unde imediat este 

preluat de asistenta de sectie; 

d) consemnează zilnic in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, evolutia, medicatia administrata, 

manevrele, diagnostice terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum 

si materialele consumabile folosite; 

e) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale; 

f) pregateste instrumentarul pentru interventii chirurgicale; 

g) asistă bolnavul pre- si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita; 
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h) pregăteste materialele si instrumentarul; 

i) răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa; 

j) răspunde de respectarea regulilor de asepsie, antisepsie, dezinfectie, curatenie in sala de operaţii; 
k) respectă conditiile de pastrare a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate; 

l) se ocupă cu aprovizionarea cu materiale sanitare si medicamente conform baremului; 

m) programează pacientii pentru operatie impreuna cu medicul coordonator sala operatii,  respectand regula: aseptici 

si apoi septici; 

n) primeste si pregăteste pacientii pentru operatie; 

o) ajută echipa chirurgicala sa se spele, sa imbrace echipamentul steril; 

p) serveste medicul chirurg cu materialul moale steril, instrumentar, campuri sterile si tot ce este necesar in timpul 

operatiei; 

q) poate participa la operatie servind medicul cu instrumente si material moale in caz de necesitate; 

r) asistă bolnavul postoperator, il insoteste pe sectie si il preda asistentei de salon; 

s) anuntă serviciul administrativ in cazul defectiunilor aparute in sala de operaţii; 
t) intocmeste graficul de dezinfectie al salii de operatie; 

u) verifică permanent starea instrumentarului si intocmeste necesarul de instrumentar; 

v) intocmeste listele de casare pentru instrumentarul deteriorat; 

w) prezinta controlului bacteriologic materialele si instrumentarul care trebuie verificat; 

x) instiintează medicul coordonator, asistenta CPIAAM despre rezultatele controlului bacteriologic si impreuna iau 

masurile care se impun. 

11.5.3. Asistent medical din sala de nașteri  

a) urmăreste, monitorizeaza si acorda ingrijiri conform prescriptiei medicale lehuzelor,  gravidelor sau ginecopatelor 

aflate in supravegherea sa ; 

a) urmăreste, monitorizeaza si informeaza medical asupra evolutiei travaliului si a starii intrauterine a fatului; 

b) identifică la mama si la copil semen care anunta anomalii si care necesita interventia medicului, pe care il asista in 

aceasta situatie; 

c) asistă nasterile normale in prezentatie craniana si numai de urgenta in prezentatie pelviana, efectuand la nevoie 

epiziotomie/epiziorafie; 

d) adoptă măsuri de urgenta in absenta medicului, pentru extractie manuala de placenta si control uterin manual, 

monitorizarea si sustinerea functiilor vitale pana la sosirea medicului; 

e) acordă primelei ingrijiri nou-nascutului si raspunde de identificarea lui, iar in urgenta reanimarea imediata a 

acestuia, conform protocolului; 

f) asigură pregatirea completa a mamei pentru nastere, desfasoara activitati de educatie pentru sanatate, alaptare 

naturala, initiaza si desfasoara programe de pregatire a viitorilor parinti. 

 

11.5.4.Îngrijitor din sălile de operații  

a) efectuează în mod riguros curăţenie în toate spaţiile aferente; 
b) curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului salilor de operatii/unitate 

sanitara; 

c) răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 
d) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
e) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor 

etice şi deontologice; 
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f) respectă regulamentul de funcţionare a salilor de operatii; 
g) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 
h) pregăteşte masa de operaţii şi verifică lenjeria bolnavului; 
i) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă în caz 

de urgenţă (atunci când pacientul este adus direct în sala de operatii); 

j) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în condiţiile stabilite; 

k) ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii, intervenţii chirurgicale) şi asigură curăţirea 
aparaturii imediat după utilizare; 

l) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
m) execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din sali de operatii; 

n) pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, blocul operator pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar; 

o) efectuaeză curăţenia şi dezinfecţia, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de 
întreţinerea lor; 

p) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi asigură 
transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

q) ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 
r) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută  la transportul 

acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 
s) nu este abilitată să dea informatii despre starea sănătăţii bolnavului; 
t) se ocupă de transportul pacienţilor, din blocul operator în şi din secţie; 

u) poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat zilnic,  pentru păstrarea 
igienei şi a aspectului estetic personal; 

v) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

w) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii; 
x) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 
y) primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă; 
z) efectuează aerisirea periodică a încăperilor din salile de operatii; 

aa) ajută personalul autosanitarelor la coborârea urgenţelor şi la transportul bolnavilor în incinta salilor de operatii; 

bb) ajută personalul din sala de operatii la mobilizarea bolnavilor, precum şi la imobilizarea celor agitaţi; 
cc) face dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc.; 
dd) duce piesele recoltate în timpul intervenţiilor chirurgicale, la laborator respectând normele igienico-sanitare în 

vigoare; 

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

Capitolul XII – Laboratoare medicale 

12.1.Organizare 

(1)Laboratoarele medicale asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, tratamentelor, 
preparatelor şi oricăror alte prestaţii medico-sanitare specifice profilului de activitate a Spitalului Municipal Gheorgheni.  

(2)Laboratoarele se organizează ca activităţi unice pe profile, deservind atât secţiile cu paturi cât şi  ambulatoriul integrat, 

fiind în subordinea Directorului Medical. 

(3)Laboratoarele funcţionează pe baza unui program de lucru stabilit prin Regulamentul Intern şi este adus la cunoştinţa 
secţiilor cu paturi şi cabinetelor din ambulator. 
(4)Laboratoarele ţin evidenţa serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât asiguratul cât şi persoana care a 
oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat. 
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(5)Laboratoarele deţin şi utilizează tipizate conform reglementărilor legale în vigoare.  
(6)Personalul încadrat în Laboratoare are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din 

serviciile medicale acordate asiguraţilor. 
(7)Laboratoarele nu vor utiliza materiale şi instrumente a căror condiţii de sterilizare nu este sigură. 
(8)Personalul care lucrează în cadrul Laboratoarelor poartă în permenţă echipament specific şi ecuson pe care se află 
inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 
12.2. Structura 

(1)In structura Spitalului Municipal Gheorgheni laboratoarele sunt organizate astfel: 

1. Laborator de analize medicale- serviciu externalizat; 

2. Laborator radiologie si imagistica medicala; 

3. Laboratorul de explorări functionale; 

4. Laborator recuperare, medicină fizică si balneologie. 

12.2. Laborator de analize medicale - serviciu externalizat; 

12.2.1.Organizare si functionare  

(1)Laboratorul de Analize Medicale este organizat conform O.M.S. nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind 

functionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificari ulterioare. Atributiile sunt determinate in conformitate cu 

contractul incheiat intre prestatorul (firma care a castigat licitatiile publice), anexat prezentei. 

12.3. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală  

12.3.1.Organizare  

 (1)Grupează toate investigaţiile bazate pe utilizarea radiaţiei Roentgen şi alte tipuri de radiaţii, pentru aducerea în 

domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de 

investigaţii, cel al tehnicilor de examinare imagistica. 

(2)Modul de utilizare a radiaţiei Roentgen pentru diagnosticul medical, condiţiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, 
precum şi modul de alcătuire, dimensionare şi ecranare la radiaţii a încăperilor, sunt strict condiţionate de normele de 
securitate nucleară -regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare. 

12.3.2. Atribuţii speciale  

a) efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului;  
b) colaborarea cu medicii în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar;  

c) introducerea rezultatelor examinărilor radiologice în sistemul computerizat al spitalului, inclusiv imaginile 
radiologice; 

d) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii;  
e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi a personalului din laborator;  

f)    păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;  
g) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor de a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;  
h) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical;  
i)    înregistrarea şi depozitarea adecvată a medicamentelor şi materialelor sanitare utilizate;  

j)    în cadrul activităţii medicale (conform recomandărilor din prospectul de utilizare);  

k) asigurarea accesului persoanelor cu disabilităţi locomotorii;  
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12.4.3.Medic primar/specialist radiologie  

a) organizeaza si raspunde de activitatea laboratorului; 

b) repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar din subordine;  

c) indruma, controleaza si raspunde de munca acestora; 

d) executa, impreuna cu intreg colectivul pe care il conduce examenele si tratamentele solicitate de medicii din sectiile 

cu paturi si ambulatoriul de specialitate, conform programării din ziua anterioară; Excepţie fac urgenţele medico 
chirurgicale; 

e) gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii 

activitatii; 

f) controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si altor 

obiecte de inventar; 

g) supravegheaza ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeasi zi; 

h) raspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice; 

i) urmareste aplicarea masurilor de protectie contra iradierii, atat pentru personalul din subordine cat si pentru 

bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si tratament; 

j) stabileste precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numarul sedintelor si data aplicarii lor, etc si 

tratamentul radioterapic; 

k) colaboreaza cu medicii sefi ai sectiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului, 

aplicarii tratamentului si a modului in care se folosesc rezultatele; 

l) asigură şi respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora; 

m) inregistreaza pacientul in registrul de investigatii si/sau in sistemul informatic al unitatii, cu datele de identitate 

personale, datele clinice, examinarea efectuata, consumul de materiale, dozele de iradiere si rezultatul explorarii; 

n) rezultatul explorarii va fi trecut si in foaia de observatie a pacientului, impreuna cu materialele consumate si dozele 

de iradiere; 

o) inscrie rezultatele interpetarii filmelor in registrul de consultatii radiologice. 

 

12.4.4.Asistent medical radiologie   

a) prezinta medicului de serviciu, pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii clinice a acestuia si 

procedurile radiologice ce urmeaza a fi efectuate; 

b) are in raspundere punerea in functiune a aparaturii cu care lucreaza, aspectul acestuia, respectarea parametrilor de 

lucru, buna functionare, timpii de pauza, normele de radioprotectie etc; 

c) pregateste pacientul si materialele necesare examenului radiologic; 

d) executa investigatia radiologicala indicatia medicului radiolog; 

e) asigura protectia radiologica a pacientilor cu echipamentul specific din dotare si acorda prim ajutor in situatii de 

urgenta si/sau cheama medicul de specialitate;  

f) participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in serviciu, majoritatea timpului de lucru desfasurandu-se in 

cadrul locului de munca unde este repartizat; 

g) efectuează radiografiile sub supravegherea şi indicaţiile medicului de specialitate; 

h) execută developarea filmelor radiologice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor medicului; 
i) pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare; 

j) inregistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele personale pe copertile filmelor; 

k) ţine evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 
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l) asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice si a examinarilor ecografice;  

m) pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate; 

n) tine evidenţa activităţii de radiologie şi radioterapie; 
o) are in raspundere in tura de serviciu buna functionare a aparaturii din dotare, inventarul, securitatea spatiilor, iar 

eventuale nereguli vor fi anuntate la seful de laborator si/sau asistentului sef radiolog; 

p) executa sub supravegherea medicului impreuna cu intreg colectivul examenele si tratamentele solicitate de medicii 

din sectiile cu paturi si ambulatoriul de specialitate, conform programării din ziua anterioară. Excepţie fac urgenţele 
medico chirurgicale; 

q) raspunde de recuperarea filmelor radiologice si depozitarea lor;  

r) intocmeste si raporteaza zilnic examinarile efectuate, consumul de filme radiologice, substante de developat, si alte 

materiale, sesizand in timp util medicului privind necesarul de noi materiale si  substante; 

s) supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea 

acestora in vederea distrugerii; 

t) poarta echipamentul de protectie prevazut de normele legale si uniforma de serviciu, care va fi schimbataori de cate 

ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic. 

12.4. Laboratorul de explorări funcționale 

12.4.1.Organizare  

(1)Laboratorul de explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de 
specialitate şi în raport cu dotarea existentă având următoarele atribuţii: 

 grupează, centralizat pe spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe utilizarea  aparaturii 

specializate de înaltă tehnologie care permite obţinerea de date referitoare la potenţialul funcţional al diferitelor 
organe şi sisteme ale corpului uman. 

(2)În cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale se efectueaza următoarele investigatii medicale: electrocardiogramă 
(EKG), test efort, oscilometrie; bronhoscopie, spirometrie; puncţii pleurale; ecocardiografie, doppler; audiogramă; ecografie 

generală. 

12.4.2. Atributii speciale  

12.5.2.1.Asistentul medical din cadrul laboratorului de explorări funcționale  

a) primeşte pacienţii in vederea efectuării investigaţiilor in baza recomandărilor medicilor de specialitate; 

b) pregăteşte bolnavii in vederea efectuării explorărilor: măsurarea înălţimii, a greutăţii corporale etc.; 
c) informează pacienţii asupra modului de efectuare a explorărilor funcţionale in vederea obţinerii unei bune 

cooperări din partea acestuia; 
d) efectuează electrocardiograma bolnavilor sub indrumarea medicului curant; 

e) efectuează teste de ekg la efort sub indrumarea medicului curant; 

f) pregăteşte traseele electrocardiografice înregistrate in vederea prezentării medicului specialist; 

g) supraveghează in permanenta starea generala a bolnavului investigat si acorda primul ajutor daca este necesar. 

12.5.Laborator recuperare, medicină fizică si balneologie 

12.5.1.Atributii speciale  

a) tinerea evidenei bolnavilor, invalizilor si deficientilor inclusi în actiunile de recuperarea medicala; 

b) întocmirea planurilor de recuperare medicala a bolnavilor, invalizilor si deficientilor, împreuna cu personalul de 

specialitate din cabinetele ambulatoriului  integrat; 
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c) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;  

d) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor de a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 
e) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical 
f) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform normelor legale în vigoare. 

12.5.1.1.Medic    

a) efectueaza investigatii si tratament de specialitate; 

b) intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile sau tratamentele efectuate; 

c) urmareste perfectionarea pregatirii personalului din subordine; 

d) controleaza activitatea personalului subordonat; 

e) urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi; 

f) foloseste corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si inlocuirea lor; 

g) raspunde de asigurarea conditiilor igenico – sanitare la locul de munca, de disciplina tinuta si comportamentul 

personalului din subordine; 

h) asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura 

acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de munca, transfer, detasare sau demisie, orice 

declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila; 

i) indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, in limitele competentelor. 

12.5.1.2.Asistent medical   

a) aplică procedurile de balneofizioterapie în vederea recuperării medicale conform prescripţiei medicului; 

b) consemnează în fişele de tratament procedurile efectuate bolnavilor; 
a) răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare; 
b) pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând deficienţele; 
c) urmăreşte şi răspunde de aplicarea întocmirii măsurilor de protecţia muncii; 
d) supraveghează şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 
e) asigura tratamentul recuperator al bolnavilor spitalizati si ambulatorii sub indramarea medicului; 

f) supavegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor fizioterapeutice; 

g) supavegheaza si inregistreaza in permanenta datale despre starea pacientului si informeaza medicul asupra 

modificarilor intervenite; 

h) informeaza si instruieste pacientul asupra tratamentului pe care-l efectueaza; 

i) aplica procedurile de balneo-fizio-terapie cu toti parametrii agentului fizic, in vederea recuperarii medicale, 

conform prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei proceduri; 

j) manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav; 

k) respecta intocmai prescriptiile facute de medic pe FOCG /FSZ ale bolnavilor; 

l) consemneaza pe fisele de tratament procedurile efectuate bolnavului; 

m) tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate si trasmite datele catre statistica; 

n) utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea 

materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea 

distrugerii; 

o) se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor 

fizioterapeutice; 

p) acorda prim ajutor in situatiile de urgenta si cheama medicul; 

q) pregateste materialele si instrumentarul, in vederea sterilizarii. 
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Capitolul XIII – Servicii medicale 

13.1.Laborator de servicii de anatomie patologică 

13.1.1. Organizare  

(1)Activitatea de prosectură este organizată în conformitate cu Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane 

şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. şi HGR nr. 451/2004- Norme metodologice de 

aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea ţesuturilor şi organelor de la cadavre 
conform procedurii aprobată de conducerea spitalului. 

(2)Activitatea de prosectură constă în următoarele activitati de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: imbalsamarea, 
spalarea, imbracarea si cosmetizarea cadavrelor, acestea reprezentand o masura medicala obligatorie pentru prevenirea 

contaminarii, care trebuie efectuate de personalul specializat al laboratorului. 

13.1.2.Atributii speciale  

13.1.2.1.Atribuțiile laboratorului  

a) efectuează necropsie la toate cazurile decedate în spital , in prezenta medicului care a ingrijit bolnavul si a 

medicului sef de sectie în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului şi precizării cauzei medicale a morţii;  
b) efectueaza toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice si necropsice;  

c) colaborează cu celelete laboratoare din cadrul spitalului în vederea efectuării unor cercetări complementare 
speciale( bacteriologice,biochimice,experimentale); 

d) cosemneaza in registrul de protocoale datele necropsiei, iar in foaia de observatie, diagnosticul necropsic;  

e) dispune imbalsamarea cadavrelor isi ia masuri pentru eliberarea cadavrelor in termen de cel mult trei zile de la 

deces;  

f) completează, impreuna cu medicul curant, certificatul constatator de deces si-l semneaza;  

g) analizeaza impreuna cu medicii din sectiile cu paturi, concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic;  

h) ia masurile prevazute in dispozitiile in vigoare, pentru cadavrele decedatilor cu boli transmisibile, precum si a 

cazurilor medico-legale.  

i) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;  

13.1.2.2.Medic de anatomie patologică  

a) efectuează analize, investigaţii sau tratamente de specialitate; 
b) întocmeşte şi semnează investigaţiile efectuate; 
c) efectuează toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice şi necropsice; 
d) consemnează în registrul de protocoale rezultatele investigaţiilor efectuate şi eliberează buletine; 
e) completează, împreună cu medicul curant, certificatul constatator de deces şi-l semnează; 
f) analizează, împreună cu medicii din secţiile cu paturi, concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic; 

g) ia măsurile prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare pentru cadavrele celor decedaţi cît şi pentru cazurile de 
medicină legală.  

h) executa cu intreg colectivul, examenele si analizele cerute de medicii din sectiile cu paturi; 

i) aduce la cunostinta medicului sef de laborator toate faptele deosebite petrecute in laboratorul de anatomie 

patologica; 

j) controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a materialelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si a 

altor obiecte de inventar; 

k) verifica prin sondaj in sectiile spitalului modul de recoltare a probelor biopsice; 

l) colaboreaza eficient cu medicii sefi de sectie in ceea ce priveste modul de stabilire al rezultatelor; 
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m) urmareste aplicarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii cu produse infestate; 

n) asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemiologice; 

o) indeplineste orice alte sarcini stabilite de medicul sef de laborator in legatura cu profesia si specialitatea; 

p) intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile sau analizele efectuate; 

q) urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi din domeniul de activitate; 

r) foloseste corect bunurile aflate in grija sa, ia masuri pentru conservarea, repararea si inlocuirea lor; 

s) efectueaza necropsia in termen de 24 de ore de la deces, in prezenta medicului care a ingrijit bolnavul si a medicului 

sef de sectie; 

t) efectueaza toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice si necropsice; 

u) consemeneaza in registrul de protocoale datele necropsice, iar in foaia de observatie, diagnosticul necropsic; 

v) dispune imbalsamarea cadavrelor si ia masuri pentru eliberarea acestora in termen de cel mult 3 zile de la data 

decesului; 

w) completeaza impreuna cu medicul curant, certificatul constatator de deces si-l semneaza; 

x) analizeaza, impreuna cu medicii din sectiile cu paturi, concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic; 

13.1.2.3.Asistent medical de anatomie patologică  

a) primeşte, înregistrează si prelucrează  piesele biopsice, operatorii, necropsice si/sau alte piese in vederea 
examenului histopatologic si citologic; 

b) efectuează frotiuri din materialele trimise; 

c) prelucrează in toate fazele (la gheata sau parafina) piesele si produsele realizând preparatul pentru diagnosticul 

histopatologic si/sau citologic; 

d) pregăteşte soluţiile,  reactivii,  coloranţii si fixatorii necesari tehnicilor de lucru;  
e) ajuta medicul la efectuarea necropsiei; 

f) răspunde de păstrarea pieselor operatorii in intervalul de timp stabilit prin legislaţia in vigoare; 
g) arhivează si răspunde de păstrarea formularelor de consimţământ pentru distrugerea pieselor conform legislaţiei in 

vigoare; 

h) se ocupa de sterilizarea materialelor necesare investigaţiilor de laborator; 
i) respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează; 
j) inregistreaza si anunta decesul, apartinatorilor 

k) întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator). 

   13.1.2.4.Autopsier   

a) primeste si stabileste identitatea cadavrelor; 

b) pregateste decedatii si instrumentarul pentru necropsie; 

c) efectueaza impreuna cu medicul anatomo-patolog, necropsia; 

d) reconstituie prin coasere, cadavrele autopsiate; 

e) imbalsameaza cadavrele autopsiate si neautopsiate, la dispozitia medicului; 

f) cosmetizeaza si imbraca decedatii; 

g) elibereaza decedatii apartinatorilor. 

13.2.Compartiment de Prevenire si Control al Infectiilor Asociate Asistentei Medicale 

13.2.1.Organizare  

(1)Serviciul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale (S.P.I.A.A.M.) este organizat în conformitate cu prevederile 

OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei 
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medicale in unitatile sanitare; 

(2)Compartimentul este subordonat din punct de vedere administrativ Managerului, iar îndrumarea metodologică este 
realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.P Harghita. 

(3)Este compartimentul de lucru care organizeaza, coordoneaza, controleaza si supravegheaza starea igenico-sanitara 

corespunzatoare in spital, respectarea regulilor de comportament igenico-sanitar al intregului personal, vizitatori, 

apartinatori, pentru prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale. 

13.2.2.Atributii speciale  

13.2.2.1.Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a  

infecţiilor asociate asistentei 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 asoc iate 

asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu 

de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital; 
f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 
g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru 

implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale al unităţii; 

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor 

situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 
i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării 

colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 
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 epidemiologie 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 menţinere a sterilităţii pentru 
instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase 
rezultate din activitatea medicală; 

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi 
vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau 
postliceal; 

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 
u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi 

izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile 

suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 
w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, 

respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; 
x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în 

conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar; 

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau 
Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 

aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor 
pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 
 

13.2.2.2.Medic de boli infecţioase sau medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor  

a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a stabilirii 
tratamentului etiologic necesar; 

b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament iniţial 
în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică; 

c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital; 
d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de avizare a 

prescrierii acestor antibiotice; 

e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară; 
f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor; 
g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile 

internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie 

disponibile); 

h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru pacienţii la 
care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie; 

i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele 
utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi; 

j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune 
modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor); 
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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. 

13.2.2.3.Medic 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;  

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 epidemiologie la transferul pacienţilor săi în altă secţie/altă 
unitate medicală. 

12.2.2.4.Medic epidemiolog/șef compartiment  

a) elaboreaza si supune spere aprobare planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale din unitate; 

b) elaboreaza cartea de vizita a unitatii care cuprinde: caracterizarea succinta a activitatilor actreditate, organizarea 

serviciilor, dotarea utilitara si tehnica a unitatii, facilitatile prin dotari edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, 

incalzire, curent electric, prepararea si distribuirea alimentelor, starea si dotarea spalatoriei, depozitarea, 

evacuarea si neutralizarea dupa caz a rezidurilor menajere, precum si a celor rezultate din activitatile de asistenta 

medicala; circuitele organice si functionate din unitate in vederea acaracterizarii calitative si cantitative a riscurilor 

pentru infectiile nosocomiale; 

c) colaboreaza cu sefii de sectie pentru implementarea masurilor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale 

in conformitate cu planul de actiune al unitatii; 

d) raspunde de implementarea si indeplinirea atributiilor personalului sectiei pe care o conduce; 

e) raspunde pentru dotarea cu echipament si materiale a CPIAAM; 

f) raspunde de eficienta si costul activitatilor depuse; 

g) raspunde de orientarea si evaluarea performantei activitatii personalului din subordine; 

h) raspunde de instruirea privind respectarea normelor de igiena si protectie a muncii de catre personalul din 

subordine; 

i) stabileste sistemul de supraveghere epidemiologica, organizand si urmarind identificarea, declararea, inregistrarea, 

colectarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor legate de infectiile nozocomiale; 

j) raspunde de elaborarea lunara a buletinului informativ privind aspecte legate de infectiile nozocomiale, de 
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difuzarea acestuia si de prezentarea lui directiunii; 

k) raspunde de raportarea cazurilor de infectii nozocomiale precum si de informarea operativa, conform 

reglementarilor in vigoare; 

l) colaboreaza cu sefii de sectii ale spitalului pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire a infectiilor 

nozocomiale; 

m) verifica prin inspectie starea de igiena, respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a infectiilor 

nozocomiale,respectarea asepsiei si antisepsiei in efectuarea tratamentelor parenterale,a explorarilor si 

tratamentelor pe mucoase normal sterile; 

n) organizeaza impreuna cu medicul de laborator efectuarea testelor de control privind:sterilizarea,mentinerea 

sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile,igiena produselor dietetice pentru nou-nascuti si 

sugari,evaluarea starii de igiena a spitalului; 

o) efectueaza ancheta epidemiologica in izbucniri epidemice si initiaza programul masurilor de control; 

p) identifica nevoile educationale,nivelul de intelegere si aptitudinile cadrelor medico-sanitare si stabileste prin 

evaluare cele mai eficiente metode instructiv-educationale privind prevenirea infectiilor nozocomiale; 

q) alcatuieste testele de verificare a cunostintelor medicilor privind prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale; 

r) valideaza testele de verificare a cunostintelor personalului mediu si auxiliar privind prevenirea si controlul infectiilor 

nozocomiale; 

s) inainteaza rezultatele testelor de verificare a cunostintelor privind prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale la 

directorul spitalului pentru analiza si includere in calificativul anual de competenta; 

t) depisteaza si propune limitarea tratamentelor parenterale abuzive (ex. care puteau fi executate si pe cale orala); 

u) analizeaza si recomanda modul de folosire in cadrul spitalului a dezinfectantelor autorizate; 

v) solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementarilor in vigoare; 

w) colaboreaza cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene 

la nivelul sectiilor si compartimentelor si a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor; 

x) supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru 

instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii; 

y) supravegheaza si controleaza efectuarea decontaminarii mediului de spital prin curatare chimica si dezinfectie; 

z) suprevegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar; 

aa) supravegheaz si controleaza activitatea prestatiilor efectuate la spalatorie; 

bb) supravegheaza si controleaza activitatea de indepartare a rezidurilor rezultate din activitatea medicala; 

cc) supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii; 

dd) supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de supraveghere, triaj, 

depistare, izolare , diagnostic si tratament pentru infectiile nosocomiale; 

ee) dispune masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei nosocomiale; 

ff) intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului in cazurile de investigare a responsabilitatilor 

pentru infectie nosocomiala. 

 

12.2.2.5.Asistent de igienă  

a)     colectează, prelucrează si tine evidenta datelor privind infecţiile asociate asistentei medicale provenite din spital; 

b)     verifica datele privind infecţiile asociate asistentei medicale înregistrate de secţii/compartimente, colectează datele 

privind cazurile găsite nediagnosticate si/sau nedeclarate si informează medicul CPIAAM; 

c)     participa la realizarea anchetelor epidemiologice; 

d)      colaborează cu asistentele şefe din secţii/compartimente pentru aplicarea optima  a precauţiilor de izolare a 

bolnavilor, a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a masurilor de igiena si dezinfecţie; 
e)     verifica respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a infecţiilor asociate asistentei medicale; 
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f)    răspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul sterilizării, menţinerii sterilizării 
materialelor sanitare si a soluţiilor injectabile, igiena spitaliceasca; 

g)      identifica nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere si aptitudinile cadrelor medii si auxiliare si stabileşte prin 
evaluare, împreuna cu medicul CPIAAM si asistenta şefa pe spital, cele mai eficiente metode instructive/educative 
privind prevenirea infecţiilor asociate asistentei medicale; 

h)     supraveghează in toate secţiile si compartimentele spitalului in funcţie de specificul fiecăruia manoperele si 
tehnicile de îngrijire, modul de efectuare si menţinere a sterilizării, de efectuare si menţinere a curateniei si 
dezinfecţiei, modul de folosire si întreţinere a echipamentului de protecţie; 

i)    urmăreşte igiena spitaliceasca, circuitele bolnavilor, a vizitatorilor, a personalului; 
j)    urmăreşte igiena spitaliceasca de cazare, circuitul lenjeriei murdare si curate si modul de spălare a acesteia; 
k)    urmăreşte calitatea alimentelor, modul lor de depozitare, preparare si distribuire; 

l)     urmăreşte funcţionarea in condiţii corespunzătoare a bucătăriei dietetice din pediatrie si neonatologie; 
m) urmareste modul de efectuare a colectarii, neutralizarii, indepartarii si distrugerii reziduurilor rezultate din 

activitatea medicala.in acest sens raspunde de masurarea  cantarirea si predarea la societatea specializata a 

deseurilor periculoase; 

n)    informeaza medicul CPIAAM despre orice nereguli constatate iar in absenta acestuia, in situaţii deosebite 
informează conducerea unităţii sau medicul de garda pentru luarea masurilor corespunzătoare; 

o)    mentine la standarde de performanta activitatea ce o desfasoara; 

p)    da dovada de profesionalism in relatiile de subordonare, coordonare si colaborare; -raspunde de gestionarea 

echipamenteleor si materialelor din dotare; 

q)    colecteaza, prelucreaza si tine evidenta infectiilor nosocomiale provenite din spital; -verifica datele privind infectiile 

nosocomiale inregistrate de compartimente/sectii, colecteaza datele privind cazurile gasite nediagnosticate si/sau 

nedeclarate si informeaza medicul; 

r)    întocmeşte lunar buletinul informativ privind aspecte legate de infectiile nozocomiale, de difuzarea acestuia si de 
prezentarea lui directiunii; 

s)    raportează cazurile de infectii nozocomiale, conform reglementarilor in vigoare; 

t)    colaboreaza cu asistentele sefe de sectii si compartimente pentru aplicarea optima a precautiilor universale de 

izolare a bolnavilor, a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a masurilor de igiena si dezinfectie; 

u)    raspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul sterilitatii materialelor sanitare, 

a solutiilor injectabile, igiena spitaliceasca, etc.; 

v)     împreuna cu medicul din cadrul CPIAAM din spital, participa anual la testarea personalului mediu si auxiliar privind 

infectiile nosocomiale; 

w) poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat zilnic, pentru 

pastrarea igienei si a aspectului estetic personal. 

x)     respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Asociate Asistentei 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. 

12.2.2.6.Agent  

a) dezinfectează zilnic instalatiile sanitare din spital; 

b) efectuează dezinfectia saloanelor pentru bolnavi; 

c) dezinfecteaza salvările sau alte mijloace de transport care au transportat bolnavi contagiosi; 

d) supravaghează transportul corect al rezidurilor solide, depunerea lor in recipiente si spalarea galetilor de transport; 

e) răspunde de buna intretinere a aparaturii de dezinfectie, dezinsectie, de repararea ei la timp si de folosirea ei in 

conditii corespunzatoare; 
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Capitolul XIII – Farmacia cu circuit închis 

13.1.Organizare 

(1)In cadrul spitalului functionează farmacia cu circuit inchis care asigura asistenta cu medicamente de uz uman a bolnavilor 

internati in spital.  

(2)Farmacia este condusa de un farmacist sef cu contract de prestari servicii, care participa la raportul de garda in vederea 

imbunatatirii permanente a actului terapeutic si care stabileste necesarul de medicamente si materiale consumabile.  

(3)Farmacistul urmareste drumul parcurs de medicamente pana la administrarea acestora bolnavului, precum si 

valabilitatea medicamentelor aflate pe sectii in dulapurile de urgenta.  

(4)Farmacia detine si elibereaza numai produse medicamentoase care au autorizatie de punere pe piata si pe care le 

achizitioneaza de la unitati farmaceutice autorizate de Ministerul Sanatatii.  

(5)Farmacia detine literatura de specialitate care sa asigure informarea personalului medico-farmaceutic in legatura cu 

orice aspect legat de actiunea si de administrarea medicamentului. 

13.2.Atributii speciale  

13.2.1.Atribuțiile farmaciei  

a) depozitarea produselor  conform normelor in vigoare tinându-se seama de natura si proprietătile lor fizico-chimice.  

b) obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate 
asiguraţilor  

c) obligativitatea acordării serviciilor farmaceutice în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;  
d) obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare al medicamentelor şi a potenţialelor riscuri 

sau efecte adverse;  

e) obligativitatea asigurării de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de 
timp legiferat; 

f) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă pentru farmacişti şi asistenţii de farmacie; 
 

13.2.2.Farmacist șef  

a) supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice; 
b) verifica validarea prescriptiilor medicale; 

c) asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor, materialelor sanitare, produselor 

toxice si stupefiante; 

d) răspunde de buna aprovizionare cu medicamente si materiale sanitare pe care le depozitează si gestionează 
împreuna cu asistentul de farmacie conform normelor in vigoare; 

e) participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare, intrate în farmacie şi efectuează 
recepţia cantitativa si calitativă a acestora; 

f) verifică periodic, cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu data de conservare sau acţiune terapeutică 
limitată în vederea preschimbării lor sau scoaterii lor din consum; 

g) eliberează medicamente; 

h) depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei 
agentului infecţios către pacienţi; 

i) distribuie medicamente antiinfecţioase şi ţine o evidenţă adecvată (incompatibilitate, condiţii de depozitare şi 
deteriorare); 

j) obţine şi depozitează vaccinuri sau seruri şi le distribuie în mod adecvat; 
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k) păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

l) inaintează către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi tendinţelor 
utilizării antibioticelor; 

m) răspunde de corecta gestionare a medicamentelor si materialelor sanitare punând la dispoziţia conducerii  unităţii 
sau a organelor de control abilitate a documentelor cerute privind procesul de gestionare a medicamentelor si a 

materialelor sanitare; 

n) înregistrează in sistemul informatic si răspunde de corecta  gestionare pe calculator a tuturor datelor privind  

intrările, consumurile si stocurile de medicamente si materiale sanitare; 
o) pune la dispoziţia biroului contabilitate datele din sistemul informatic privind intrările, consumul, stocul de 

medicamente si materiale sanitare; 

p) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri 
existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

q) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod 
adecvat; 

r) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
s) 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; 

t) colaborează cu medicul infecţionist responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în 
monitorizarea consumului de antibiotice; 

u) 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. 

 

13.2.3.Asistent de farmacie  

a) preia medicamentele şi materialele sanitare de la furnizori, verificând calitativ şi cantitativ produsele, inclusiv 
termenul de valabilitate a medicamentelor şi termenul de valabilitate a sterilizării în cazul materialelor sanitare 

sterile şi le respinge pe cele necorespunzătoare (recepţia acestora); 
b) confruntă concordanţa dintre cantităţile facturate şi cele livrate; 
c) introduce în sistemul informatic toate medicamentele si materialele sanitare recepţionate cu toate specificaţiile; 

d) asigură depozitarea corespunzătoare a medicamentelor şi materialelor sanitare în condiţiile de depozitare 
recomandate de producător: temperatura, lumina, umiditate; 

e) preia din sistemul informatic toate comenzile de medicamente şi materiale sanitare transmise din secţiile spitalului 
şi eliberează produsele solicitate; 

f) informează colectivul medical în cazul inexistenţei produselor prescrise în vederea înlocuirii acestora cu alte 
produse medicamentoase recomandate de medicul curant; 

g) eliberarea medicamentelor se face pe baza comenzilor înaintate de sectii/compartimente, comenzi care contin lista 

pacientilor cu medicatia aferenta; 

h) arhivează comenzile pe decade, le înregistrează în registrul de intrări-ieşiri, după care se depun la serviciul 
contabilitate; 

i) semnează şi răspunde de eliberarea medicamentelor prevăzute în comenzile de medicamente şi materiale sanitare 
care provin de la nivelul tuturor secţiilor şi compartimentelor; 

j) oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului la cererea personalului medical din spital; 

k) verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice 
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Capitolul XIV – Compartiment șterilizare  

14.1.Organizare 

(1)Compartimentul de sterilizare este amplasată astfel încât distanţa faţă de secţiile/compartimentele medicale şi salile 
deoperatii, precum si fata de cabinetele ambulatoriului să fie optimă. 
(2)Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente si aparaturi care asigură procesarea, (sterilizare), 

instrumentarului medical din spital.  

(3)Statia de sterilizare a instrumentarului medical asigura sterilizarea seringilor, instrumentelor si materialelor sanitare 

necesare tratamentelor si interventiilor medicale care se executa in spital. 

14.2.Atribuții  

14.2.1.Asistent medical  

a) preia materialele si instrumentarul pregatite in sectii in vederea sterilizarii; 

b) verifica fiecare cutie si casoleta in parte, modul in care au fost pregatite, integritatea cutiilor, a casoletelor, 

identificarea lor; 

c) executa sterilizarea propriu zisa la autoclav, poopinel, plasma; 

d) are obligatia sa cunoasca in totalitate aparatele de sterilizare cu care lucreaza, modul de functionare al acestora; 

e) respecta in totalitate normele tehnice de sterilizare; 

f) anunta imediat personalul tehnic de intertinere asupra oricarei defectiuni care apare la aparatele de sterilizare, 

defecţiuni pe care le consemnează în registrul de predare a aparatului; 
g) se asigura ca sterilizarea s-a efectuat corect verificand martorii de eficienta ai sterilizarii (indicatori fizico-chimici, 

indicatori integratori, indicatori biologici); 

h) isi insuseste tehnicile de sterilizare si noutatile din domeniu prin educatie medicala continua; 

i) eticheteaza trusele cu materialele sterilizate notand cazanul in care s-a efectuat sterilizarea, numarul sarjei, data si ora 

sterilizarii, persoana care a efectuat sterilizarea; 

j) pastreaza evidenta stricta a procesului de sterilizare in caietul de evidenta; 

k) pastreaza in caiet indicatorii fizico – chimici pentru fiecare sarja si indicatorii biologici saptamanal; 

l) raspunde de calitatea si corectitudinea sterilizarii; 

m) asigura predarea  materialelor sterile pe sectii; 

n) va fi instruită şi acreditată (autorizată) să lucreze cu vase sub presiune. 
o) controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick. 
p) la extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune, va verifica:  -parametrii fizici - integritatea 

pachetelor - indicatorii fizico-chimici de eficienţă – controlul umidităţii textilelor - filtrul de la supapa de admisie a 

aerului atmospheric. 

q) 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. 

Capitolul XV – Ambulatoriu  integrat 

 

15.1.Organizare 

(1)Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal Gheorgheni este organizat conform prevederilor OMS nr. 39/2008 privind 

reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului şi asigură asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru 
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toate localitatea Gheorgheni, având în structură atât cabinete medicale de specialitate care au corespondent în 

specialităţile secţiilor cu paturi, precum şi cabinete medicale de alte specialităţi, în vederea asigurării unei asistenţe medicale 
complexe. 

(2)Ambulatoriul integrat asigură asistenţa de specialitate ambulatorie, este subordonat directorului medical. 

(3)Ambulatoriul integrat funcţionează cu următoarele cabinete: Cabinet Medicina Interna, Cabinet Neurologie, Cabinet 
Chirurgie Generala, Cabinet Ortopedie si Traumatologie,  Cabinet Obstetrica-Ginecologie, Cabinet Dermato-Venerologie, 

Cabinet Oftalmologie, Cabinet Pediatrie,  Cabinet cardiologie, Cabinet endocrinologie, Cabinet urologie. 

(4)Programul de lucru al Ambulatoriului Integrat este stabilit astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistenţa medicală şi 
evitarea aglomeraţiei pentru toate categoriile de populaţie. 
(5)Ambulatoriul de specialitate al spitalului este unitate sanitară fără personalitatea juridică ce face parte din structura 
spitalului, care acordă asistenţa medicală de specialitate în ambulator. 
(6)Ambulatoriul de specialitate funcţionează în baza aprobării Ministerului Sănătăţii. 
(7)Consultaţiile bolnavilor în ambulatoriul de specialitate ca şi examenele la laboratorul de diagnostic se acordă de medicii 
specialişti pe baza recomadărilor scrise ale medicului de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul 
prezumtiv, cazurilor de urgenţă, bolnavilor aflaţi în supraveghere activă, li se acordă asistenţă medicală fără recomandarea 
medicului de familie.  

 

15.2.Atributii speciale   

a) asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii, asigură primul ajutor medical şi a asistenţei 
medicale de urgenţă în caz de boală sau accident, îndrumarea bolnavilor către spital, în cazurile când este necesară 
internarea;  

b) stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care s-au prezentat cabinetelor de specilitate 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 libera practica şi care nu necesită internarea în regim 
de spitalizare continua sau spitalizare de zi. 

c) 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. 

d) raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa  Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate. 

e) respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare; 

f) să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul 
de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; 

g) să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate; 

h) oferă informatii 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; 
i) acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 
j) asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi; 

 

15.2.1.Atribuțiile speciale ale cabinetelor de consultaţii medicale  

a) programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor; 
b) executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;  
c) organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate şi a investigaţiilor de laborator în cadrul examenului medical 

la angajare şi controlul medical periodic al unor categorii de salariaţi;  
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d) stabilirea incapacităţii temporare de muncă pentru angajaţii domiciliaţi în raza teritoriului Ambulatoriul de 

Specialitate; 

e) organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei, bolilor venerice, tulburărilor şi bolilor psihice;  
f) studierea morbidităţii din teritoriu, cu prioritate pentru afecţiunile cu pondere importanţă: evidenţa acestor boli şi 

efectuarea de studii cu caracter epidemiologic; 

g) dispensarizarea unor categorii de bolnavi şi a unor persoane sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire; 

h) întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu potrivit dispoziţiilor în vigoare;  
i) efectuarea investigaţiilor necesare expertizei capacităţii de muncă, colaborarea cu serviciile de expertiză şi 

recuperare medicală a capacităţii de muncă, în stabilirea capacităţii de muncă;  
j) informarea permanentă a bolnavilor, privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu, precum şi 

asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;  
k) efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară a populaţiei;  
l) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;  
m) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;  
n) respectarea dreptului de liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi 

interdisciplinare;  

o) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor de a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;  
p) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, 

cronice;  

q) actualizarea listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean pentru afecţiunile cronice conform 
reglementărilor în vigoare;  

r) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical;  

s) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform normelor legale în vigoare;  

15.2.2. Medic de specialitate din ambulatoriu  

1. examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele de dotare de care dispune, indica, sau după caz, 
efectuează tratamentul corespunzător; 

2. consemnează aceste date in fisa bolnavului; 

3. îndruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii de familie, cu indicaţia 
conduitei terapeutice; 

4. acorda primul ajutor medical si organizează transportul precum si asistenta medicala pe timpul transportului in  spital, 

pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenta; 

5. recomanda internarea in secţia cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, in funcţie de gradul de urgenta si 
întocmeşte biletul de trimitere; 

6. acorda asistenta medicala bolnavilor internaţi in secţia cu paturi, potrivit programului stabilit de conducerea unităţii; 
7. anunţa cazurile de boli infecţioase si boli profesionale depistate; 

8. dispensarizează bolnavii cu probleme medicale deosebite, conform normelor in vigoare;  

9. colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora; 

10. stabileşte incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

11. efectuează in specialitatea respectiva consultaţii medicale pentru angajare si control  medical periodic,  persoanelor 

trimise in acest scop; 

12. completează fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimiterea la comisia medicala de expertiza a capacitaţii de 
munca; 

13. utilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul de ambulator, introducand datele culese din registrul de consultatie 

in aplicatiile informatice utilizate in spital; 
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14. completeaza si eliberează scrisoarea medicală medicului de familie care a trimis pacientul; 
15. completeaza si 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; 
16. indruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii de familie cu indicatia conduitei 

terapeutice; 

17. efectueaza interventii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvare ambulatorie, conform indicatiilor M.S. 

18. anunta Centrul sanitaro-antiepidemic sau Laboratorul de epidemiologie, cazurile de boli infectioase si profesionale 

depistate; 

19. dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform normelor in vigoare; 

20.  colaboreaza cu medicii de medicina generala pentru dispensarizarea unor bolnavi din 

evidenta acestora; 

21. stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare; 

22. efectueaza in specialitatea respectiva consultatii medicale pentru angajare si control medical periodic persoanelor 

trimise in acest scop de medicii de medicina generala. 

15.2.2.1. Medic de specialitate obstetrică ginecologie  

a) supraveghează prin consultatii gravidele cu risc crescut, indiferent de varsta sarcinii si 

gravidele incepand din luna a VII-a de sarcina din teritoriul arondat, in care scop colaboreaza cu ceilalti medici de 

specialitate; 

b) completează formele de internare in maternitate pentru gravidele din luna a IX-a de sarcina, iar pentru gravidele cu 

risc crescut, in orice perioada a graviditatii, cu indicarea datei prezumtive a nasterii precum si a unitatii sanitare 

unde urmeaza a fi asistata nasterea;  

c) efectuează controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului uterin la femei care se prezinta la 

consultatiile curente sau examene ginecologice periodice. 

15.2.2.2.Medicul de specialitate pediatrie  

a) examinează copiii din colectivitati la solicitarea medicului de colectivitate; 

b) analizează morbiditatea si anchetele de deces a copiilor sub un an, initiind masurile corespunzatoare. 

15.2.2.3.Medicul de specialitate dermatovenerologie  

a) efectuează anchetele epidemiologice ale bolnavilor cu afectiuni veneriene din teritoriu si aplica masurile de lupta in 

focar; 

b) comunică telefonic medicului coordonator dermato-venerolog, cazurile de sifilis recent depistate in teritoriu, 

precum si colectivitatile cu morbiditate crescuta prin boli venerice; 

c) întocmeste fisele de declarare a cazurilor noi de boli venerice; 

d) stabileste luarea si scoaterea din evidenta a bolnavilor cu boli venerice, potrivit normelor in vigoare; 

e) ține evidenta si efectueaza controlul medical periodic al persoanelor surse potentiale de boli venerice. 

 

15.2.3.Asistent medical din ambulatoriu  

1) efectuează planificarea activitatii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru in functie de prioritati (identificarea 

urgentelor, prelevarea probelor biologice, efectuarea explorarilor functionale); 

2) răspunde de organizarea propriei activitati in corelatie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul 

unitatii sanitare si se adapteaza la situatiile neprevazute ce pot interveni pe parcursul zilei; 
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3) participă, alaturi de medic, la consultatie (initiala,de control, la cerere sau a bolnavilor inclusi in programe de 

sanatate); 

4) se ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru serviciile medicale 

programabile, daca este cazul; 

5) solicită documente justificative care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in normele metodologice de 

aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale 

de sanatate; 

6) preia biletul de trimitere, verifica corectitudinea datelor inscrise pe bilet si verifica daca medicul care trimite 

pacientul se afla pe lista medicilor de familie in relatie contractuala cu CJAS sau pe lista medicilor specialisti care isi 

desfasoara activitatea in sistem ambulator in relatie contractuala cu CJAS; 

7) in cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere, incaseaza contravaloarea  consultatiei; 

8) prezinta biletul de trimitere medicului din ambulator, iar in cazul consultatiei de control pune la dispozitie si fisa de 

consultatie a pacientului; 

9) pregateste pacientul pentru examinare si asista medicul specialist in realizarea investigatiilor; 

10) deserveste medicul cu materiale sanitare in vederea consultatiei si ajuta la manoperele care necesita asistenta; 

11) pune la dispozitia medicului documentul de observatie clinica medicala (fisa de consultatie medicala), registrul de 

consultatii, concedierul  medical, retetarul, formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare 

medicala (documente tipizate) in vederea finalizarii actului medical de consultatie si raporteaza lunar consultatiile in 

dosarul statistic; 

12) face pregatirea psihologica a pacientului pentru efectuarea explorarilor functionale; 

13) pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament cu potential de risc, pacientului i se solicita acordul 

scris; 

14) pentru obtinerea acordului scris, asistenta medicala este datoare sa prezinte pacientului informatii la un nivel 

stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia; 

15) efectueaza diverse explorari functionale in functie de specificul cabinetului; 

16) efectueaza tratamente la recomandarea medicului specialist si in limita competentei si le consemneaza in registrul 

de tratamente sau in registrul de pansamente, dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul 

statistic; 

17) promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta,regim de viata, 

automedicatia, importanta respectatii graficului de control); 

18) identifica procedurile de sterilizare in functie de obiectul sterilizarii, respectand normele igienico-sanitare in vigoare 

si caracteristicile obiectului de sterilizat; 

19) confectioneaza materialul moale si il pregateste pentru sterilizare; 

20) pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii; 

21) pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor; 

22) asigura pregatirea pacientului in vederea interventiei chirurgicale; 

23) aprovizioneaza cabinetul medical cu materiale consumabile si instrumentar in concordanta cu necesarul din punct 

de vedere cantitativ, calitativ si sortimental; 

24) depoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice necesitate pentru fiecare 

produs in parte; 

25) efectueaza stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le foloseste in ambulator; 

26) planifica pacientii in vederea consultatiilor interclinice in functie de natura afectiunii, starea bolnavilor si gradul de 

urgenta; 

27) acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita; 
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28) se obliga sa indeplineasca,conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor medicului, orice activitate 

pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului; 

29) acorda cu prioritate asistenta medicala femeii gravide;  

30) afiseaza la loc vizibil programul medicilor din ambulator si a consultatiilor interclinice si il actualizeaza ori de cate ori 

este nevoie; 

31) asigura necesarul de medicamente in corelatie cu stocul de urgenta aprobat; 

32) intocmeste documentele de evidenta a circulatiei medicamentele cu:data, nume/prenume, nr.registru de consultatii, 

dg.denumire produs, UM, cantitatea, semnatura si parafa medicului specialist, semnatura asistentei; 

33) tine evidenta stocurilor pe produse zilnic; 

34) raspunde de gestiunea aparatului de urgenta; 

35) respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal sanitar/bolnavi/ apartinatori/lenjerie/materiale 

sanitare/deseuri); 

36) identifica, declara si aplica masuri de izolare a  surselor de infectie pentru evitarea raspandirii bolilor si epidemiilor; 

37) raspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie,urmareste realizarea igienizarii in spatiul de 

lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat; 

38) respecta si aplica normele in vigoare privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea 

obiectelor si materialelor sanitare;  

39) respecta si aplica normele privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale; 

40) raspunde de curatenia si dezinfectia cabinetului; 

41) respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea 

acestora; 

42) respecta « Drepturile pacientului » conform Legii nr. 46/2003 ; 

43) organizeaza, gestioneaza si arhiveaza fisele de consultatie in fisierul ambulatorului; 

44) conduce un registru de evidenta a fiselor in care completeaza: numar de ordine, nume/prenume, CNP, diagnostic; 

45) tine evidenta lunara, pe medic,a biletelor de trimitere si le arhiveaza la sfarsitul fiecarei luni; 

46) raspunde de modul de gestionare,evidenta si pastrare a formularelor tipizate (concediere medicale, retetare, bilete 

de trimitere speciale); 

47) utilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul de ambulator, introducand datele culese din registrul de 

consultatie in aplicatiile informatice utilizate in spital; 

48) raporteaza caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta 

medicala,prin serviciul de statistica; 

49) raspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe (de specificat) existente in cabinetul de 

ambulator, conform normelor in vigoare; 

50) respecta programul de lucru de 8 ore si programarea concediului de odihna; 

51) se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de 

sectie; 

52) la inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

53) respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca; 

54) respecta codul de etica al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania; 

55) respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical; 

56) asistentul medical are obligatia sa-si reinoiasca Autorizatia de Libera Practica in momentul expirarii acesteia, astfel 

incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii autorizatii; 

57) asistentul medical care acorda asistenta medicala in sistemul public este obligat sa incheie o asigurare de malpraxis 

pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical;                                                                     

58) declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la 

membrii familiei sale; 
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59) in situatia in care la unele cabinete din ambulatorul integrat al spitalului adresabilitatea este redusa sau medicul 

lipseste pentru o anumita perioada, personalul sanitar mediu poate completa schema de personal pe sectii si 

compartimente, cu respectarea profilului medical, in vederea cresterii calitatii actului medical, cu respectarea fisei 

postului de asistent medical de pe sectia cu paturi; 

60) se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in 

fisa postului. 

 

15.2.4.Îngrijitor de curățenie  

a) efectuează curatenia si dezinfectia in conditii corespunzatoare in spatiul repartizat sub indrumarea si 

supravegherea asistentului sef pe spital ; 

b) răspunde de folosirea si pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are in grija; 

c) efectueaza aerisirea periodica a incaperilor; 

d) curata si dezinfecteaza baile si wc-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri; 

e) transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide  la rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza 

recipientele; 

f) efectuează dezinfectia curenta a pardoselilor ,peretilor, grupurilor sanitare si pastrarea lor in mod corespunzator; 

g) colectează materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta ,utilizate, in recipiente speciale si asigura 

transportul lor la spatiile amenajate de depozitare in vederea neutralizarii; 

h) indeplineste toate indicatiile asistentei sefe pe spital , privind intretinerea curateniei, salubrizarii, dezinfectiei si 

dezinsectiei; 

i) respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe pe spital imbolnavirile pe care le prezinta 

personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie; 

j) poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie 

pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal; 

k) efectueaza dezinfectia tuturor echipamentelor cu folosinta multipla,cu respectarea concentratiilor de utilizare a 

substantelor dezinfectante si a timpului de contact, conform recomandarilor; 

l) efectueaza curatenia cabinetelor, oficiilor, coridoarelor, scarilor, mobilierului, ferestrelor, usilor si grupurilor 

sanitare; 

m) nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului; 

n) are grija de protectia si securitatea echipamentelor si aparaturii din cadrul cabinetului; 

o) respecta un comportamen etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar; 

p) respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii; 

Capitolul XVI - Cabinete de specialitate 

16.1.Organizare 

(1)In structura spitalului functioneaza si urmatoarele cabinete de specialitate:  

 Cabinetul de Boli Infectioase; 

 Cabinetul de Planificare Familiala;  

 Cabinetul de Diabet Zaharat;  

 Dispensarul TBC.  
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(2)Sunt organizate in structura unitatii sanitare in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 a reformei in domeniul sanatatii si a 

O.M.S nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, ca structura de sine statatoare. 

16.2. Dispensarul T.B.C. 

16.2.1.Organizare si functionare  

(1)Spitalul Municipal Gheorgheni, în derularea activităţii de bază, desfăşoară şi activităţi specifice programelor naţionale de 
sănătate, prevăzute de legislaţia naţională privind aprobarea şi desfăşurarea acestor programe. 
(2)In derularea acestor programe unitatea sanitară are obligaţii alături de medicii coordonatori, printre care: 

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaţiei aprobate; 
b) dispune măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului; 
c) răspunde de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul programelor si 

subprogramelor de sănătate; 
d) răspunde de raportarea corectă şi la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate si M.S.; 
e) răspunde de modul de organizare a contabilităţii, a evidenţelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit 

destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de exactitatea şi realitatea datelor 
raportate Casei de Asigurări de Sănătate si M.S.; 

f) răspunde de gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti şi de organizarea evidenţelor contabile a 
cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât 
pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie. 

g) alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă; 
(3)Medicii coordonatori de programe/subprograme nationale de sanatate sunt numiţi prin Decizie de către managerul 
unităţii, pentru fiecare program sau subprogram, inclusiv înlocuitorii acestora. Aceştia răspund pentru neexecutarea 
întocmai şi la timp a responsabiltăţilor pe care le au în derularea programelor naţionale de sănătate. 
(4)Dispensarul TBC este condus de un medic coordonator si are drept scop de activitate prevenirea si combaterea bolilor 

respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc de cronicizare. 

16.2.2.Atribuţii generale   

a) asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor TBC adulti si/sau copii; 

b) asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta cu sau fara dovada de asigurat); 

c) programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandarilor din Programului National de Control a 

Tuberculozei; 

d) aplicarea masurilor specifice de prevenire si combatere a tuberculozei si a altor boli cronice respiratorii care sunt 

incadrate in sindroamele posttuberculoase; 

e) organizarea si efectuarea examenelor de specialitate in cadrul examenului medical la angajare si controlul medical 

periodic al unor categorii de salariati, contra cost, cu respectarea clauzelor din contractele incheiate cu tertii; 

f) organizarea depistarii active, prevenirii si combaterii tuberculozei pulmonare; 

g) studierea morbiditatii si mortalitatii din teritoriul aferent prin tuberculoza, precum si efectuarea de studii cu 

caracter epidemiologic; 

h) dispensarizarea pacientilor cu tuberculoza respiratorie si extrarespiratorie cu localizare mai ales intratoracica, 

precum si a unor persoane sanatoase supuse riscului crescut de imbolnavire tbc; 

i) informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra drepturilor si indatoririlor pe care 

le au pentru cunoastere si pastrarea propriei sanatati, potrivit prevederilor legale; 

j) instituirea înregistrărilor in evidenta activa a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe teritoriul municipiului 

k) consultarea si urmarirea tratamentului antituberculos pentru pacientii de pe teritoriul municipiului 
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l) recoltarea de spute in camera speciala, pentru toti pacientii in curs de tratament antituberculos; 

m) evaluarea functiei respiratorii pentru toti bolnavii de tuberculoza carora le sint solicitate documentare medicale 

pentru precizarea stadiului bolii; 

n) depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extrapulmonare de tip intratoracic în rândul populatiei 

arondate (consultatii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele asigurate, cu bilet de trimitere eliberat de 

medicul de familie si medicii de alte specialitati, consulturi intersectii); 

o) asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afectiunine - TBC acute si 

cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament -la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-

evolutiva, luarea de masuri imediate de trimitere a bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie 

sau in sanatorii T.B.C.; 

p) organizarea de actiuni de supreveghere si aplicare de masuri specifice in focarele T.B.C. cazuri noi, readmise, 

esecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete epidemiologice cu controlul contactilor 

intrafamiliali si de la locul de munca; instituirea tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS); cu 

monitorizarea aplicarii DOTS; 

q) asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externati din spitale, sanatorii si continuarea tratamentului antituberculos in 

faza sa ambulatorie; 

r) asigura evaluarea bacteriologica, radiologica si clinica a bolnavilor de tuberculoza in curs de tratament conform 

Programului National de Control al Tuberculozei; 

s) asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii de depistare a tuberculozei prin instituirea de activitati 

specifice de tip SCREENING. 

16.2.3.Medic coordonator    

a) elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre 
avizare directorului medical si spre aprobare managerului;  

b) respecta normele de protectia muncii; 

c) respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor; 

d) stabileste normarea fiecarui cadru medical; 

e) face propuneri de achizitii de medicatie specifica si materiale sanitare; 

f) coordoneaza toate activitatile privind derularea Subprogramului National TBC pe care le efectueaza impreuna cu 

personalul aflat in subordinea sa; 

g) stabileste atributiile dispensarului in conformitate cu cele prevazute de Programul National de Control al 

Tuberculozei. 

h) stabileste responsabilitatile cadrelor medicale; 

i) dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor 

prevazute; 

j) raspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul subprogramului de 

sanatate PN si de raportarea la timp a datelor catre Spitalul Municipal Gheorgheni 

k) asigura coordonarea datelor statistice care rezuma intreaga activitate profesionala -asigura verificarea si sumarea 

activitatilor specifice prestate ,cu prelucrarea statistica a acestor date, transmiterea lor catre retelele de rang 

superior 

l) raspunde de veridicitatea si confidentialitatea datelor transmise conform legislatiei in vigoare cu aplicarea tuturor 

penalitatilor prevazute; 

m) raspunde de comunicarea la termen a actiunilor sub forme statistice profesionale, financiare prin activitati 

defalcate si asumate; 

n) evalueaza impactul tuberculozei asupra starii de sanatate a populatiei cuprinsa in subprogramul de sanatate; 
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o) urmareste imbunatatirea continua a calitatii actului medical; 

p) asigura un nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu si al instruirii personalului 

medico - sanitar aflat in subordine; 

q) analizeaza periodic starea de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului, 

respectarea tratamentului indicat), precum si altor aspecte medico-legale aferente desfasurarii actului medical. 

 

16.2.4.Asistent medical   

a) asista si ajuta medicul la efectuarea consultatiilor medicale; 

b) raspunde de starea de curatenie a cabinetului, temperatura si aerisirea incaperilor, existenta rechizitelor si a 

imprimatelor necesare activitatii; 

c) semnaleaza medicului examinarea bolnavilor gravi; 

d) termometrizeaza bolnavii, recolteaza la indicatia medicului unele probe biologice pentru analizele de laborator 

curente, care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri medicale; 

e) acorda primul ajutor in caz de urgenta; 

f) efectueaza la indicatia medicului injectii, vaccinari, spirometrii, IDR, pulsoximetrii, precum si alte tratamente 

prescrise; 

g) raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor si informeaza medicul asupra oricarei solicitari care se refera la 

ingrijirea medicala a bolnavilor; 

h) raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si de dezinsectie, potrivit normelor in vigoare; 

i) primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului, aparaturii si utilajelor cu care 

lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotare; 

j) tine la zi centralizatorul statistic si intocmeste darile de seama si situatiile statistice privind activitatea cabinetului 

potrivit normelor legale în vigoare; 

k) poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul intern, care va fi schimbat zilnic, pentru pastrarea 

igienei si a aspectului estetic personal. 

16.3.Cabinet Planificare Familială 

16.3.1.Organizare  

(1)Cabinetul de planificare familiară în asistenţa medicală de specialitate are drept scop realizarea reproducerii optime şi 
scăderea numărului de complicaţii provocate de sarcina cu risc crescut şi de avortul provocat. 
(2)Cabinetul trebuie să asigure o mare accesibilitate a populaţiei la informaţie, educaţie, sfat în probleme de sănătate a 
reproducerii umane şi planificare familială - efectuate mai ales ca sfat individual, de cuplu şi de grupuri mici. 
(3)Datele individuale ale pacienţilor şi cuplurilor aflate în evidenţa cabinetului se vor consemna pe fişe tip ce corespund 
cerinţelor de prelucrare automată a datelor şi se vor raporta conform metodologiei ce se va stabili către centrele judeţene 
de calcul şi statistică sanitară şi către Centrul de Sănătate a reproducerii şi planificare familială, la care este arondat ş i cu 

sprijinul autorităţilor medicale locale. 
 

16.3.2.Atributii speciale  

16.3.2.1.Cabinetul de Planificare Familială  

a) stabilirea diagnosticului clinic şi, pe cât posibil, de laborator al sarcinii şi îndrumarea pacientei (după obţinerea 
individuală şi ţinând cont de indicaţiile medicale şi medico-sociale) pentru dispensarizarea specifică prin consultaţie 
prenatală sau pentru întruperea cursului sarcinii; 
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b) stabilirea diagnosticului clinic şi de laborator (în limitele competenţelor şi dotării cu echipament) a pacienţilor cu 
patologie genitală şi a cuplurilor cu probleme: sterilitate, 
infertilitate, boli cu transmitere sexuală de cuplu; 

c) efectuează consultaţia contraceptivă - în raport cu competenţa în planificare familială a personalului; 

d) consilirea persoanelor inclusiv a cuplului, în ceea ce priveşte identificarea nevoilor acestora legate de sănătatea 
reproducerii, în a-şi planifica sarcinile în anumite momente dorite din viaţă, în a-i ajuta să-şi aleagă metoda cea mai 
potrivită în ceea ce priveşte contracepţia; 

e) consilierea în timpul sarcinii, precum şii consilierea cu privire la evitarea bolilor cu transmitere sexual; 

f) distribuirea de contraceptive gratuit sau contra cost; 

g) distribuirea la nevoie de teste de sarcină; 
h) vaccinare HPV; 

i) transmiterea lunară a situaţiilor către D.S.P Harghita şi CJAS Harghita. 

 

16.3.2.2.Asistent medical   

a) asista si ajuta medicul la efectuarea consultatiilor medicale; 

b) raspunde de starea de curatenie a cabinetului, temperatura si aerisirea incaperilor, existenta rechizitelor si a 

imprimatelor necesare activitatii; 

c) efectueaza la indicatia medicului injectii, precum si alte tratamente prescrise -raspunde cu promptitudine la 

solicitarile pacienţilor si informeaza medicul asupra oricarei solicitari care se refera la ingrijirea medicala a 
bolnavilor; 

d) raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si de dezinsectie, potrivit normelor in vigoare; 

e) primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului, aparaturii si utilajelor cu care 

lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotare; 

f) tine la zi centralizatorul statistic, fisele de cabinet si intocmeste darile de seama si situatiile statistice privind 

activitatea cabinetului potrivit normelor legale în vigoare. 

16.4.Cabinet de  diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

16.4.1.Organizare  

(1)Este organizat in structura unitatii sanitare in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 a reformei in domeniul sanatatii si a 

O.M.S nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului Responsabilitatile acestui cabinet deriva 

din reglementarile legale cu privire la derularea programului national de diabet, nutritie si boli metabolice. 

(2)In cadrul acestui cabinet se efectueaza consulturi de specialitate a bolnavilor de diabet, respectiv inregistrarea cazurilor 

noi. 

(3)Finantarea acestui cabinet se realizeaza de catre casa de asigurari de sanatate, pe baza raportarilor lunare a serviciilor 

realizate, cuantificate in puncte, iar medicamentele sunt asigurate bolnavilor prin programul national de diabet, nutritie si  

boli metaboice de la Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin farmaciile cu circuit deschis. 

 

16.4.2.Atributii specifice cabinetului  

a) monitorizarea bolnavilor cu diabet aflaţi în evidenţa cabinetului; 
b) raportarea lunară, trimestrială, semestrială si anuală a evidenţei bolnavilor înscrişi în programul de diabet la D.S.P. 

Harghita şi CAS Harghita; 

c) înregistrarea în program a  noilor cazuri depistate; 
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d) educaţia noilor pacienţi cu diabet. 

16.5.Cabinet de boli infecțioase 

16.5.1. Organizare  

(1)Este organizat conform prevederilor OMS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului şi 
asigură asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. 

16.5.2. Atributii speciale  

16.5.2.1.Personalul din cadrul cabinetului de boli infectioase  

a) stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care s-au prezentat cabinetelor de specilitate 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 libera practica şi care nu necesită internarea în regim 
de spitalizare continua sau spitalizare de zi. 

b) 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. 

c) monitorizarea pacientilor cu hepatita tip A, B, C; 

d) raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate. 

e) respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare; 
f) să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 

g) prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. 
h) să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate. 
i) 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; 
j) acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 
k) eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacităţii temporare de muncă conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

l) asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale. 
m) orice alte atributii prevazute de normele legale in vigoare. 

 

16.5.2.2.Atributii cabinet  boli infecţioase  

a) asigurarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor ambulatori ; asigurarea primului ajutor medical si 

asistentei medicale de urgenta, in caz de boala sau accident; 

b) indrumarea bolnavilor catre unitatile sanitare cu paturi in cazurile cand este necesara internarea; 

c) programarea judicioasa a bolnavilor la cabinetele de specialitate pentru evitarea aglomeratiei si amanarilor; 

d) executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative; 

e) organizarea si efectuarea examenelor de specialitate si a investigatiilor de laborator, in cadrul examenului medical 

la angajare si controlul medical periodic al unor categorii de salariati; 

f) stabilirea incapacitatii temporare de munca pentru angajatii domiciliati in raza teritoriului ambulatorului ; 

g) organizarea si asigurarea recuperarii capacitatii de munca pentru adulti si copii; 

h) organizarea si asigurarea tratamentelor medicale pentru adulti si copii la domiciliul bolnavilor; 
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i) organizarea depistarii active, prevenirii si combaterii tuberculozei, bolilor venerice, tulburarilor si bolilor psihice, 

etc.; 

j) studierea morbiditatii in teritoriu, cu prioritate pentru afectiunile cu pondere importanta; 

k) evidenta acestor boli si efectuarea de studii cu caracter epidemiologic; 

l) efectuarea investigatiilor necesare expertizei capacitatii de munca ; colaborarea cu sectiile si serviciile de expertiza 

si recuperare medicala a capacitatii de munca, in stabilirea capacitatii de munca; 

m) informarea permanenta a bolnavilor, privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu, precum si 

asupra drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru cunoasterea si pastrarea propriei sanatati. 

16.5.2.3.Atributiile generale ale medicilor de specialitate  

a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de 

explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la 
solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 

b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în 

legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 
f) evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în 

limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare; 

g)  eliberare biletul de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz; 
h) eliberare de concediu medical, după caz; 
i) depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv,trimiterea la spitalele de 

specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la punctul II 
din anexa la H.G.  nr.  1186/2000.( Bolile infecto-contagioase din grupa A). 

16.5.2.4.Asistent medical   

a) asista si ajuta medicul la efectuarea consultatiilor medicale; 

b) raspunde de starea de curatenie a cabinetului, temperatura si aerisirea incaperilor, existenta rechizitelor si a 

imprimatelor necesare activitatii; 

c) semnaleaza medicului de urgenta examinarea bolnavilor gravi; 

d) monitorizeaza functiile vitale; 

e) acorda primul ajutor in caz de urgenta; 

f) efectueaza la indicatia medicului injectii, precum si alte tratamente prescrise; 

g) raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor si informeaza medicul asupra oricarei solicitari care se refera la 

ingrijirea medicala a bolnavilor; 

h) raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si de dezinsectie, potrivit normelor in vigoare; 

i) primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului, aparaturii si utilajelor cu care 

lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotare; 

j) tine la zi centralizatorul statistic, fisele de cabinet si intocmeste darile de seama si situatiile statistice privind 

activitatea cabinetului potrivit normelor legale în vigoare. 

k) monitorizarea bolnavilor cu boala Lyme; 

l) poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat zilnic, pentru 

pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 

m) la solicitarea conduceriii execută şi alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului şi în limita competenţelor 
profesionale). 
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Capitolul XVII – Bloc alimentar 

17.1.Organizare 

(1)Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, care functioneaza in regim cu circuirt 

inchis, dimensionat, amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia. 
(2)Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

    - bucătăria propriu-zisă; 
    - spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 
    - cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul; 
    - cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi; 
    - spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie; 
    - spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie; 
    - oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii; 
    - vestiar pentru personalul blocului alimentar; 

    - grupul sanitar; 

    - camere frigorifice; 

(3)Spaţiile sunt utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc şi se respectă circuite distincte 
pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, respectându-se procesul tehnologic şi orientarea fluxului într-

un singur sens, evitand încrucişările între fazele salubre şi cele insalubre. 
(4)Blocul alimentar este dotat cu un numar suficient de vesela, tacimuri, prosoape de hirtie pentru maini, săpun lichid 
dezinfectant, recipiente metalice şi saci negru pentru colectarea rezidurilor culinare si menajere, stergare pentru vesela, 
materialul pentru intretinerea curateniei si substante dezinfectante necesare.  

(5)Se va asigura procurarea alimentelor conform necesitatii lor de pregatire a meniurilor definitivate de comisia de 

alimentatie din spital. Pentru a se evita alterarea alimentelor, se recomanda ca aprovizionarea cu alimente perisabile, sa se 

faca zilnic.  

(6)Primirea alimentelor este asigurată de magazioner şi la nevoie de o comisie de recepţie în prezenţa obligator a asistentei 
dieteticiană.  
 

17.1.1.Prescrierea regimurilor alimentare, centralizarea lor şi stabilirea necesarului de alimente  

(1)Prescrierea regimului alimentar pentru fiecare bolnav internat se face zilnic la vizita de dimineaţă, odată cu examinarea 
bolnavului, consemnîndu-se în foaia de observaţie dieta corespunzătoare..  
(2)Asistenta dieteticiană din spital însumează totalul regimurilor aduse din secţii pe grupe de regimuri, întocmeşte foaia de 

alimentaţie centralizată si incarca in sistem.   

17.1.2.Pregătirea şi distribuirea preparatelor culinare  

(1)Predarea şi primirea alimentelor de la magazine către bucătărie se face pe baza listei zilnice de alimente în prezenţa 
asistentei deteticiană şi a bucătarului, care verifică calitatea alimentelor. 
(2)În bucătărie sunt aduse alimente necesare pregătirii meselor pentru o singură zi. Materiile prime folosite sunt proaspete, 

nealterate sau degradate, în perioada de geranţie. Transportul din magazine se efectuează cu liftul special numai pentru 
alimente. Orice aliment găsit suspect va fi pus la o parte şi sesizat imediat asistenta dieteticiană. Materia primă  şi produsele 
finite se prelucrează pe mese diferite.  
(3)Asistenta dieteticiană supraveghează şi răspunde de modul în care se respectă reţeta de pregătire specifică a fiecărei 
diete şi de repartizarea alimentelor pe cele trei mese.  
(4)Eliberarea mancării din bucătărie se face numai cu avizul asistentei dieteticiene.  
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(5)Măncarea e distribuita în secţii  in cutii termoizolante, gata proportionate, precum  si in casserole de catering de unica 

folosinta in cazul sectiei de boli infectioase.   

(6)Blocul alimentar este obligat de a păstra timp de 48 ore căte o probă din fiecare mâncare gătită. Probele se vor păstra în 
vase perfect curăţate prevăzute cu capac şi sunt etichetate cu conţinutul şi data preparării. Aceste vase sunt păstrate într-un 

frigider, separate. 

 

17.1.3.Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare    

(1)În blocul alimentar se va efectua curăţenia zilnică, toate încăperile componente sunt ţinute permanent într-o stare de 

curăţenie.  
(2)Pereţii cu faianţă şi pardoselile sunt spălate zilnic, mesele de lucru, bazinele de spălat se spală şi se dezinfectează zilnic. 
Butucii de tăiat carne se curăţă şi se spală cu apă caldă cu peria, după care se şterg şi se presară cu sare de bucătărie.  

Mesele din sala de mese se spală zilnic.  
(3)În timpul funcţionării blocului alimentar aerisirea încăperilor se face numai prin ferestre prevăzute cu pînză metalică sau 
plastică, sau prin instalaţiile de ventilaţie, fiind interzis ţinerea uşilor şi ferestrelor deschise .  
(4)Vasele folosite la prepararea şi servirea alimentelor sunt curăţate, spălate şi dezinfectate imediat după folosire şi sunt 
păstrate în dulapuri închise,la adăpost de praf,insecte,rozătoare. 

(5)După terminarea lucrului fiecare salariat este obligat să curăţă locul său de muncă.  
(6)În scopul distrugerii insectelor şi rozătoarelor se va urmări: 

- menţinerea igienică a curţii, a tuturor  încăperilor blocului alimentar şi locul recipientelor de gunoi; 
- alimentele sunt depozitate numai în dulapuri, rafturi sau lăzi acoperite; 
- toate căile de acces ale rozătoarelor sunt acoperite cu tablă sau ciment; 
- orificiile de ventilaţie sunt închise cu sită metalică. 

(7)Operaţiunile de dezinsecţie şi deratizare vor fi efectuate de personal desemnat de conducerea spitalului- instruit de 

organele de specialitate – sau executată de firme autorizate. 

 

17.1.4.Controlul stării de sănătate a personalului   

(1)Angajarea personalului la blocul alimentar se face cu respectarea regulilor de recrutare: examen clinic, RBW şi 
coprocultură.  
(2)Se asigură controlul medical periodic al personalului prin examen clinic, serologic şi coprologic. Angajaţii blocului 
alimentar sunt obligaţi să poarte în timpul serviciului echipamentul sanitar de protecţie şi să păstreze ordine şi curăţenie la 
locul de muncă; 
(3)Să se acorde o atenţie deosebită igienei personale, să-şi spele măinile cu apă caldă şi săpun la intrare în serviciu şi să-şi 
intreţină igiena personală pe tot timpul serviciului.  

17.2.Atributii speciale 

17.2.1.Atributii personal  

(1)Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de laborator conform 

controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare. 
(2)Personalul are obligaţia de să-şi însuşească întrucţiunile privitoare la igiena de la locul de muncă. 
(3)Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 

a) va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le execută, pe  toată perioada 
serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat zilnic sau in decursul zilei ori de câte ori este nevoie; 
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b) se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, pentru întreţinerea 
curăţeniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe; 

c) se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al alimentelor; 

d) NU se va lăsa focul aprins nesupravegheat; 

e) se va desemna persoana responsabilă de verificarea stingerii focului înainte de părăsirea bucătăriei. 
f) se va purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de aprindere a persoanei la maşina de 

tocat carne, robotul de bucatarie, maşina de curăţat cartofi, sau să fie inflamabil; 

g) se recomandă îndepărtarea bijuteriilor în timpul procesului de preparare a alimentelor. 

(4)Asistenta dieteticiană are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din bucătărie la intrarea în serviciu 

(leziuni cutanate, tulburări digestive, febră, etc). 
(5)Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului alimentar. 
(6)Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 
(7)Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 
(8)Este interzisă păstrarea alimentelor preparate în vase descoperite, precum şi amestecarea celor rămase cu cele proaspăt 
pregătite. 
(9)Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora şi felul  alimentelor. Probele se 

vor ţine la frigider timp de 36 de ore. 

 

17.2.2.Medicul de specialitate diabet zaharat, nutritie si boli metabolice  

a) işi desfǎşoarǎ activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului; 
b) verifică regimurile alimentare profilactice şi terapeutice pentru grupurile de pacienţi spitalizaţi; 
c) verifică activitatea de dietetică urmărind finalitatea acesteia; 

d) verifică regimurile alimentare în funcţie de: indicaţia medicului curant; indicaţiile dietetice specifice fiecărei 
afecţiuni; 

e) verifică prin sondaj: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi numărul de porţii solicitate, normele de 

igienă la servire; 
f) verifică periodic planurile de diete şi meniuri; 
g) verifică prin sondaj valoarea raţiei alimentare; 
h) verifică prin sondaj calitatea si cantitatea preparatelor alimentare (valabilitate, proprietăti organoleptice); 
i) verifică prin sondaj modul de păstrare a alimentelor/hranei pentru pacienti; 
j) este membru în comisia de alimentaţie şi dieteticǎ, îndeplinind obligaţiile care îrevin, conform deciziei Managerului. 

 

17.2.3.Asistent dietetician  

a) conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind pregătirea alimentelor şi 
respectarea prescripţiilor medicale; 

b) controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă 
a veselei; 

c) supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, 
controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine 
interioară; 

d) verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de păstrare în magazie şi 
calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 

e) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
f) realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
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g) controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform 
reglementărilor în vigoare; 

h) controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi; 
i) calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

j) întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare; 
k) raspunde pentru corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

l) recoltează şi păstrează probele de alimente; 
m) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilorasociate asistentei 

medicale; 

n) respectă regulamentul de ordine interioară; 
o) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
p) informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi conservarea 

alimentelor; 

q) organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 
r) participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor; 
s) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
t) se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 
 

17.2.4. Bucătar  

a) prepară dietele repartizate de asistenta dieteticiana; 
b) respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor; 
c) respectă regulile de igienă sanitară; 
d) distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie; 
e) urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor asistentului de igienă; 

f) răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor; 
g) participă la prepararea hranei, executând indicaţiile asistentelor dieteticiene, cu respectarea stricta a retetelor si a 

dietelor dispuse; 

h) distribuie dimineaţa pâinea şi micul dejun în secţie; 
i) participă la distribuirea mesei la prânz sau seara; 
j) sesizează conducerea compartimentului de deficienţele semnalate în funcţionalitatea utilajelor din dotarea 

bucătăriei; 
k) însoţeşte transportul de alimente de la magazie la bucătărie; 
l) efectuează operaţiunile pentru tocarea cărnii, prepararea piureurilor, maionezelor etc.; 
m) urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor; 
n) dirijează procesul de curăţire în bucătărie; 
o) pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene; 
p) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a  normelor de protecţia 

muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite; 
q) respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite. 

Capitolul XVIII – Birourile/compartimentele tehnico-administrative 

18.1.Organizare 
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(1)Birourile/compartimentele tehnico-administrative se constitue pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii, cu privire 

la activitatea economico-financiara si administrativ gospodareasca. 

(2)Compartimentele functionale sunt organizate in birouri sau compartimente, in functie de volumul de munca, 

complexitatea, importanta activitatii precum si de capacitatea unitatii. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la 
activitatea economică, financiară şi administrativă, Spitalul Municipal Gheorgheni are în structură birouri şi compartimente 

funcţionale:financiar-contabilitate,asigurat prin serviciu externalizat, achizitii, aprovizionare-transport, resurse umane, 

juridic, tehnic, administrativ, informatică şi statistică medicală, managementul calitatii, relatii cu publicul, securitatea 

muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă. 

18.2.Biroul de management al calitatii 

18.2.1. Organizare  

(1)La nivelul Spitalului Municipal Gheorgheni exista o structura de management al calitatii organizata la nivel de 

serviciu pe baza Ordinului nr. 1312 din 2020 si se afla in subordinea managerului unitatii. 

18.2.2.Atributii speciale   

a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calităţii serviciilor de 
sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia; 

b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a 
nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS; 

c) informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare a 
planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia; 

d) coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii; 
e) asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea 

sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 
f) măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de 

satisfacţie a pacienţilor; 
g) coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor 

necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei 
pacientului; 

h) coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la 
cerinţele standardelor ANMCS; 

i) monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor 
adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau 
monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS; 

j) coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic; 
k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de 

management al riscurilor; 

l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi 
participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare; 

m) elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca 
urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 

n) monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune 
practici clinice şi manageriale. 
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18.2.2.1.Responsabil cu managamentul calității   

(1)Exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile Ordinului nr.  1312/2020 privind organizarea structurii de management 

al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale. Toate documentele se supun spre aprobarea expresă a managerului. 
a) planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de 

management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare; 
b) coordonează şi controlează funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate; 
c) analizează şi avizează procedurile interne ale structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, care se aprobă 

potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
d) elaborează şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de formare şi perfecţionare profesională a 

personalului din subordine; 

e) coordonează şi monitorizează elaborarea documentelor calităţii la nivelul unităţii sanitare; 
f) coordonează elaborarea şi avizează planul de management al calităţii serviciilor de sănătate de la nivelul unităţii 

sanitare; 

g) coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate 
desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre structurile unităţii sanitare; 

h) monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către 
comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul unităţii sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora; 

i) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului unităţii sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii 
de management al calităţii serviciilor de sănătate; 

j) coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistenţei 
medicale; 

k) colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii sanitare în vederea implementării sistemului de management al 
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

l) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al preşedintelui ANMCS, 
precum şi cu oficiul teritorial al ANMCS. 

(2) RMC participă, fără drept de vot, la şedinţele comitetului director pentru a prezenta aspectele relevante ale procesului de 

îmbunătăţire a calităţii din întreaga unitate sanitară şi a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate 

asupra managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului. 

18.2.2.2. Referent  

a) pregăteşte si analizeaza impreuna cu şeful de birou Planul anual al managementului calitatii; 
b) elaboreaza impreuna cu şeful de birou toate documentele sistemului de management al calitatii; 
c) elaboreaza impreuna cu şeful de  birou Manualul Calitatii; 

d) implementează impreuna cu şeful de birou programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe 
baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, compartiment etc si a standardplnr de calitate; 

e) implementează si colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de 
management al calitatii; 

f) implementează instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite; 

g) asigura corespondenta In format electronic şi pe suport de hârtie intre BMC şi celelate structuri ale spitalului, 
verifica daca informaţia trimisa a fost perceputa de structuri; 

h) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la standardele de acreditare pa partea medicală; 
i) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la implementarea scim-ului; 
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j) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii stabilite de manager; 

k) asigura alaturi de şeful de birou implementarea si menţinerea conformităţii sistemului de management al calitatii 
cu cerinţele specifice; 

l) elaboreaza alaturi de şeful de birou analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii; 
m) asigura alaturi de şeful de birou aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in 

scopul asigurarii sanatatii pacienţilor; 
n) asista si răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calitatii; 
o) informeaza şeful de birou despre evenimente deosebite legate de activitatea biroului; 

p) respecta toate procedurile operaţionale (PO) de lucru aplicabile in cadrul biroului; 
q) informeaza periodic şeful de birou management calitate daca la nivelul birourilor, serviciilor, secţiilor, 

compartimentelor se respecta si se aplica procedurile operaţionale aprobate, ghidurile si protocoalele medicale in 
vigoare, standardele de acreditare prevăzute, cu modificări si completări ulterioare;  

r) întocmeşte impreuna cu şefii de birouri, servicii, secţii, compartimente toata documentaţia  necesara 

acreditarii/reacreditarii spitalului; 

s) in situatia in care identifica eventuale puncte sau verigi slabe la nivelul unitatii, face propuneri şefului de birou 
privind identificarea unor eventuale funcţii sensibile, precum si propuneri privind rotatia cadrelor cu privire la 

aceste funcţii;  
t) răspunde alaturi de şeful de birou de implementarea tuturor recomandărilor specifice rezultate in urma 

controalelor, auditurilor si verificărilor efectuate in cadrul spitalului, pe linie de management al calitatii; 
u) pastreaza confidenţialitatea datelor si informaţiilor privind managementul calitatii; are grija ca toate procedurile 

operaţionale, ghidurile medicale care constituie proprietatea intelectuala a unitatii si care sunt arhivate in cadrul 
biroului sa nu fie sterse, modificate sau instrainate; 

v) menţine la standardele unei bune funcţionari computerele si toata aparatura din dotarea biroului si anunţa orice 
defecţiune persoanelor abilitate; 

18.3.Biroul RUNOS 

18.3.1.Organizare  

(1)Biroul resurse umane asigura cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unităţii, în vederea realizarii 
obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţionala, motivata şi eficienta, asociata atat cu resursele 
financiare prevazute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii  
(2)Biroul resurse umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de munca şi salarizarea 
personalului, în concordanata cu structura organizatorica şi complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe 
care îl reprezinta, în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor unitatii sanitare şi a satisfacerii nevoilor 
angajaţilor. 
(3)Principiile esentiale ale 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. 

(4)Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane consta în: 
 creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului; 
 reducerea absenteismului; 

 creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 
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 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a culturii organizaţionale. 
 

18.3.2.Atributiile biroului RUNOS  

a) planifică, organizează şi normează componenta umană, se ocupa cu  proiectarea planului de personal si inainteaza 
spre avizare managerului; 

b) înaintează spre aprobarea comitetului director pe baza propunerilor survenite din compartimentele de lucru din 
spital şi cu consultarea sindicatelor, necesarul de resurse umane ale spitalului; 

c) organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante; 
d) urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor 

contractului colectiv de muncă; 
e) elaborează planul anual de formare profesionala a personalului spitalului la propunerea comisiei de pregatire 

profesională; 
f) ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului, privind salarizarea, asigurările sociale, fluctuaţia de 

personal, angajări, promovări, transferuri, pensionări; 
g) asigură activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă in REVISAL, a contractelor individuale de muncă, evidenţa 

concediilor medicale si de odihna, pontajul, întocmeste dosarele de pensionare, conform legislaţiei în vigoare; 
h) coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor; 
i) coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post, Regulament Intern, Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, a Contractului colectiv de muncă; 
j) realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea spitalului, privind structura personalului pe diverse 

categorii de vârstă, sex, socio-profesionale, fluctuaţia de personal, cauzele acestora, etc. 

k) participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor salariaţilor şi menţine o legătură strânsă cu 
reprezentanţii sindicatelor; 

l) elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului, privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi 
selecţie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performanţelor profesionale acordarea drepturilor 
salariale şi calcularea contribuţiilor aferente) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul 
compartimentului;   

m) analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de îmbunătăţire; 
n) supervizează întreţinerea şi actualizarea bazei de date a salariaţilor;          
o) asigură anunţarea a locurilor vacante, precum şi în siteul spitalului si in presă,  în incinta spitalului şi propune data 

concursurilor/examenelor; 

p) participă la trierea CV-urilor, intervievarea şi testarea candidaţilor şi se asigură de corecta desfăşurare a 
concursurilor/examenelor scrise; comunică rezultatele candidaţilor, făcând parte din comisia de examinare şi 
promovare a personalului; 

q) asigură interpretarea corectă şi aplicarea politicilor de personal ale spitalului; 
r) urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare şi sancţionarea a salariaţilor, conform normelor legale şi 

prevederilor CCM; 

s) planifică şi coordonează orientarea noilor angajaţi pentru a facilita integrarea acestora în unitate, urmărind 
evoluţia lor după anumite perioade de timp, din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea la 

cerinţele spitalului; 
t) rezolvă prompt cererile venite din partea tuturor salariaţilor şi le tratează nediscriminatoriu; 
u) execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu; 
v) păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind resursele umane şi veghează la respectarea normelor 

privind securitatea muncii; 

w) respectă programul de lucru, conform normelor interne ale spitalului; 
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x) respectă metodologia de lucru în domeniul resurselor umane şi procedurile de sistem şi de lucru existente în cadrul 
spitalului; 

y) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de 
posturi, statului de functii, statului de personal, structura, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 
regulamentului intern; 

z) efectuează  încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi 
acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

aa) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post  şi asigură 
gestionarea lor conform prevederilor legale; 

bb) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale; 

cc) stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru 

personalul din cadrul unităţii; 
dd) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor si asigură introducerea în baza de date – REVISAL a 

informaţiilor referitoare la personal potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

ee) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, pensie anticipata sau invaliditate pentru 

personalul din unitate; 

ff) 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; 

gg) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 
hh) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de 

Venituri şi Cheltuieli; 
ii) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de CL, MS, DSP, CJAS,  Direcţia judeţeană de Statistică. 

jj) elibereaza adeverinte de venituri necesare banciilor, CL, scoli si catre alte institutii. 

18.3.2.1. Biroul RUNOS întocmeşte şi ţine evidenţa următoarelor documente: 

 evidenta salariaţilor; 
 contractele de administrare; 

 registrul de evidenta a deciziilor; 

 deciziile de încadrare, schimbare a locului de munca, modificarea salariului,  promovări în funcţii,  imputaţii, 
sancţiuni şi pedepse; 

 contractele individuale de munca, contractele de administrare, actele adiţionale ale acestora; 
 foile colective de prezenţă; 
 evidenţa registrului de salariaţi în formă electronică; 
 condicile de prezenţă; 
 statele de funcţii pentru personalul unităţii sanitare; 
 liste nominale de funcţii pe secţii , servicii, laboratoare, compartimente; 
 adrese de comunicare a posturilor vacante şi temporar vacante; 
 documentaţia de concurs/examen; 

 planul de formare profesională a angajaţilor spitalului; 
 registru de evidenta a contractelor de munca; 

 dosarele personale ale angajaţilor; 
 registrul de evidenţă a intrărilor /ieşirilor de documente; 
 corespondenţa cu exteriorul privind resursele umane; 

 protocolul semnat cu sindicatele şi procesele verbale încheiate în şedinţele comisiei de paritate; 
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 statele de plată  salarii pentru personalul din cadrul spitalului ce se întocmesc pe secţii compartimente, servicii  
şi birouri; 

 statele de plată a ajutoarelor de boală; 
 statele de plată a premiilor trimestriale şi anuale. 

18.3.2.2. Sef birou RUNOS  

a) planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor de resurse umane si a situatiei de personal la nivel de spital; 

b) întocmirea statului de funcţii conform legislaţiei în vigoare;  
c) urmărirea folosirii integrale a timpului de lucru de către toţi salariaţii unităţii, efectuarea controlului prestării 

muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestui timp (gărzi);  

d) asigura anuntarea la presa locală şi naţională a locurilor vacante, precum si în incinta spitalului;  

e) întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;  
f) tinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale;  
g) întocmirea, actualizarea şi transmiterea a Registrului general de evidenţa salariaţilor, 
h) întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;  
i) întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovare, 

schimbarea funcţie, desfacerea contractului)etc;  
j) întocmirea de criterii şi obiective pentru fişele de evaluare a posturilor;  
k) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din unitate, conform legislaţiei 

în vigoare; 

l) asigurarea întocmirii statisticilor privind necesarul forţei de muncă, reciclări, perfecţionări, etc.;  

m) urmărirea apariţiei dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalarea organelor  de conducere asupra sarcinilor ce le 

revin; 

n) intocmirea propunerilor privind scoaterea la concurs în limita posturilor disponibile a posturilor de personal; 

o) întocmirea şi aducerea la cunoştinţă a fişei postului pentru personalul din subordine şi verificarea existenţei fişei 
postului pentru fiecare angajat în parte;  

p) eliberarea adeverinţelor solicitate de salariaţi;  

q) participarea la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate si 

respectarea lor in limita atributiilor; 

r) întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat 
conform cerinţelor;  

s) urmărirea existenţa vizei controlului financiar preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;  
t) transmiterea la CJAS a documentelor de asigurare de răspundere civilă şi a certificatelor de membru al Colegiului 

Medicilor pentru medici a autorizaţiilor de liberă practică pentru asistenţii medicali în vederea încheierii 
contractului de furnizări de servicii medicale;  

u) întocmirea RI, CCM, proceduri operationale;  

v) asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii,  spor vechime, spor pentru condiţii 
deosebite, gărzi, premii de excelenta, indemnizaţii de asigurări sociale, alte drepturi salariale, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  
w) totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 

luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii unităţii;  
x) întocmirea fişelor de evidenţă ale salariaţilor;  
y) verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;  

z) intocmirea Proiectul de buget pentru capitolul Cheltuieli de personal pentru anul următor; 
aa) verificarea întocmirii formelor de plată şi de decontare a tuturor drepturilor de personal ale salariaţilor unităţii; 



  

137 

 

 

bb) efectuarea reţinerilor din salarii, plata drepturilor către bugetul statului şi prezintă documentele de plată a 
drepturilor salariale la controlul financiar-preventiv şi terţi; 

cc) răspunde de corectitudinea datelor înscrise; 
dd) intocmeşte şi prezintă studii privind evaluarea financiară a activităţii unităţii sub aspectul cheltuielilor de personal; 
ee) tine evidenţa cărţilor de muncă /REVISAL ale acestora şi efectuează în ele operaţii ca studii, căsătorie, divorţuri, 

certificate de perfecţionare, etc; 
ff) efectueaza la timp şi corect înregistrările în REVISAL; 
gg) răspunde de întocmirea corectă şi la timp a contractelor de muncă; angajări, plecări, promovări, schimbări de 

funcţii, acordări de grade şi trepte profesionale, 
hh) răspunde de depunerea la timp a dărilor de seamă la terţi în ceea ce priveşte: situaţii de personal, reţinerea şi 

virarea impozitului pe salarii, a contribuţiei la asigurările sociale de la asigurat, a contribuţiei la asigurările de 
sănătate, a contribuţiei asigurarilor de munca si altele dupa caz in conformitate cu legislatia in vigoare; 

ii) se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
jj) raspunde de completarea chestionarelor privind satisfactia angajatilor si de prelucrarea datelor; 

kk) completează dosarele personale şi răspunde de păstrarea lor în condiţii de siguranţă; 
ll) răspunde de activitatea de evidenta militara, de gestionarea şi păstrarea documentelor clasificate;  
mm) realizeaza si raporteaza situatii cerute de conducerea spitalului, privind structura personalului pe diverse 

categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc.;  

nn) urmăreşte şi adaptează  modificarile in structura la organigrama si RI; 

oo) participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu 

reprezentantii sindicatelor; 

pp) intocmeşte tabelele de tichete de masă/indemnizatii de hrana, indemnizatii/vouchere de vacanta şi predă 
comanda; 

qq) rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu; 

rr) consultă managerul privitor la relatiile cu angajatii;  

ss) colaborează cu toate secţiile şi compartimentele din spital; 

tt) pune la dispoziţia conducerii toate datele solicitate în legătură cu acest domeniu de activitate;  

uu) respecta confidentialitatea datelor de personal; 

vv) intocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de MS, DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de Finanţe, Direcţia 
judeţeană de Statistică; ITM, etc; 

ww) intocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii şi legislaţia în vigoare corespunzătoare postului; 
xx) respectă procedurile, protocoalele biroului şi orice alte informări, decizii, dispoziţii, hotărări, documente interne 

aprobate de către conducerea spitalului; 

yy)  cunoaste, respecta legislatia in domeniul de activitate si raspunde de modul lor de aplicare; 

zz) răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor/sarcinilor de serviciu; 
aaa) executa si alte sarcini de serviciu (corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale 

certificate), la solicitarea conducerii. 

18.3.2.3. Referent de specialitate   

a) asigură operarea programărilor concediilor de odihna şi efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor; 
b) intocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora; 
c) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;  
d) intocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii şi legislaţia în vigoare corespunzătoare postului; 
e) asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea şi alimentarea 

cardurilor de salarii; 
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f) intocmeşte şi distribuie fluturaşii de salarii; 
g) preia tichetele de  masă/voucherele de vacanta, le distribuie pe baza listelor iar listele semnate de salariaţi vor fi 

predate la contabilitate; 

h) răspunde de corectitudinea şi completitudinea actelor şi documentelor emise; 
i) execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice 

biroului; 

j) pune in aplicare prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate, negociat de conducerea unitatii cu 

sindicatul reprezentativ din unitate. 

k) tine evidenţa pe calculator a drepturilor salariale ale angajaţilor pentru calcularea veniturilor brute şi nete în baza 
evaluării performanţei profesionale individuale corelate cu cerinţele postului; 

l) tine evidenţa salariaţilor pe secţii şi compartimente asigurând exactitatea datelor privind încadrarea pe grade 
profesionale şi salarizare, precum şi a datelor de stare civilă; 

m) introduce în programul de calcul salariile tarifare lunare, indemnizaţiile de conducere, spor de vechime, spor pentru 
condiţii periculoase şi vătămătoare şi altele conform legislaţiei în vigoare; 

n) introduce în programul informatic prezenţa salariaţilor conform foilor colective de prezenţă lunare şi în baza 
datelor prezentate de referenţii cu atribuţii pe locul de resurse umane, normare, salarizare, determină drepturile 
efective de plată: salariu tarifar, indemnizaţii, sporuri de vechime, sporuri pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare, indemnizaţiile pentru timp suplimentar lucrat, gărzi, pentru perioade de concediu de odihnă şi 
medical, alte drepturi salariale, conform cu legislatia in vigoare; 

o) asigură reţinerea impozitului pe salarii conform contractelor de muncă încheiate, a cotelor pentru asigurări sociale 
şi de sănătate, pentru fondul asigurarilor d munca, cotizaţia pentru colegiul medicilor si alte debite ale salariaţilor; 

p) in baza datelor stocate în fişiere determină premiile trimestriale şi anuale, in conditiile legilor in vigoare, daca este 

cazul; 

q) intocmeşte şi transmite lunar declaraţiile privind drepturile salariale şi plata contribuţiei pentru asigurări de 
sănătate, somaj etc. 

r) tipareste la imprimantă statele de plată, precum şi extrasul cu drepturile băneşti cuvenite tuturor angajaţilor, state 

desfăşurate cu toate calculele în vederea verificării corectitudinii calculelor; 
s) execută grafice şi lucrări statistice; 
t) intocmeşte, tehnoredactează şi imprimă decizii, adeverinţe, adrese etc; 
u) execută diverse modificări în programul de calcul şi în cel pentru imprimarea tuturor documentelor ce conţin 

drepturi salariale etc., in functie de dinamica actelor normative in vigoare; 

v) respectă procedurile, protocoalele biroului şi orice alte informări, decizii, dispoziţii, hotărări, documente interne 
aprobate de către conducerea spitalului; 

w) răspunde de modul de arhivare şi de păstrare a documentelor de personal şi de salarizare; 
x) respectă şi îndeplineşte deciziile şi prevederile din fişa postului, a Regulamentului intern şi de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al spitalului; 
y) răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor/sarcinilor de serviciu; 
z) se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor necesare utilizarii 

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua; 

aa) executa si alte sarcini de serviciu (corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale certificate), la 

solicitarea conducerii. 

18.4.Compartimentul juridic 

18.4.1.Organizare  

(1)Compartiment juridic este organizat în structură spitalului şi este subordonat direct managerului spitalului 
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(2)Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalitatii tuturor aspectelor legate de activitatea unităţii. 
 

18.4.2.Consilier juridic  

a) avizează la cererea conducerii, actele juridice pentru legalitate a spitalului precum şi orice acte care produc efecte 
juridice; 

b) participă la negocierea şi încheierea contractelor; 
c) 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; 

d) avizează contractele de munca şi deciziile/dispoziţiile emise de conducerea unităţii; 
e) avizează, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele de resort, contractele şi proiectele oricăror acte, cu 

caracter juridic, în legătură cu activitatea unităţii; 
f) colaboreaza la întocmirea deciziilor si instrucţiunilor emise de conducerea unităţii sau a altor acte cu caracter 

normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare şi le avizează; 
g) asigură cadrul legal pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii;  
h) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere; 
i) soluţionează contestaţiile, clarificările, litigiile cu privire la contractele întocmite;  
j) asigură consultanţă de specialitate şefilor de secţii, birouri, compartimente si angajatiilor;  
k) răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 
l) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice 

declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 
m) cunoaşte şi respectă Codul de etică şi deontologie profesională al consilierului juridic, prevederile Legii nr.  

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;  

 

18.5.Biroul aprovizionare şi transport 

18.5.1.Atributiile biroului  

a) întocmirea şi executarea P.A.A.P.-lui anual, planului de aprovizionare cu respectarea baremului în vigoare;  

b) este responsabil de achizitia directa de produse sau servicii, atunci când legislaţia privind achizitiile publice permite 

(studiu de piata, nota justificativa de aplicare a achizitiei, intocmirea contractului-daca este cazul); 

c) urmăreşte şi arhivează propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare individuale sau globale, 

ordonanţarea de plată; 
d) aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al 

activităţilor medicale, administrative şi tehnice; 
e) încheierea acordurilor cadru/contractelor economice cu furnizorii şi urmărirea livrărilor pentru materialele necesare 

unităţii;  
f) răspunde de întocmirea corectă a comenzilor şi a contractelor ce se încheie cu furnizorii; 
g) urmăreşte livrarea bunurilor la termenele stabilite şi întocmirea formelor necesare în cazul când termenele nu sunt 

respectate; 

h) stabilește necesarul de produse pentru funcționarea normală a spitalului, asigurând  realizarea părții 
corespunzătoare a Planului anual de achiziții publice; 

i) verifică și urmărește eficiența aprovizionării unităților cu medicamente, materiale sanitare, consumabile etc. în 
vederea asigurării funcționării acestora; 

j) întocmește situațiile specifice activității de aprovizionare; 
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k) urmărește efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului; 
l) asigură amenajările și condițiile igienico-sanitare conform normativelor depozitelor și magaziilor, având o 

preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, containere etc.); 
m) organizează activitatea de transport, achiziționarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliție, 

efectuarea rodajului și răspunde de: controlul zilnic, reviziile tehnice, reparațiile curente și capitale ale 
autovehiculelor; 

n) asigură executarea la timp și în bune condiții a transporturilor și punerea la dispoziția spitalului, conform graficului 

de lucru, a autovehiculelor necesare și a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității instituției; 
o) întocmirea dărilor de seamă privind aprovizionarea cu materiale;  
p) autovehicolele înregistrate în patrimoniul instituţiei vor deservi activităţile ce se desfăşoară în această unitate;  
q) autovehicolele vor fi date spre folosinţă şi întreţinere conducătorilor auto nominalizaţi;  
r) menţinerea maşinii în perfectă ordine de curăţenie în interior şi exterior;  
s) verificarea autovehiculelor zilnic, înainte de a pleca în cursă ca permanent să fie în stare bună, a putea  executa 

transportul materialelor în perfectă siguranţă de circulaţie; 
t) defecţiunile tehnice vor fi aduse la cunoştinţa şefului ierarhic superior, pentru remediere; 

u) se va respecta legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice;  

v) nu se vor transporta călători şi materiale nepermise în autovehicul; 

w) autovehiculul nu se va folosi în scopuri personale; 

x) foaia de parcurs se va completa conform normativelor şi dispoziţiilor în vigoare;  
y) se va executa orice altă sarcină dată de conducerea spitalului, privitoare la activitatea medicală şi administrativă, în 

vederea realizării interesului unităţii. 

18.5.1.1. Șef birou  

a) coordoneaza şi raspunde de activitatea de gestionare a patrimoniului unităţii; 
b) centralizeaza comenzile/raporturile de necessitate de la toate compartimentele/ sectiile spitalului; 

c) este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre 

compartimentul beneficiar; 

d) raspunde de urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor; 

e) raspunde de negocierea conditiilor comerciale (preturi, termene de livrare) cu furnizorii; 

f) organizeaza si raspunde de receptia, transportul, gestionarea si repartitia bunurilor achizitionate; 

g) intocmeste documentatia necesara eliberarii autorizatiilor de functionare necesare unitatii; 

h) intocmeste si actualizeaza fisele de post ale personalului in subordine; 

i) raspunde de corectitudinea datelor cuprinse in documentele emise de birou si de personalul in subordine; 

j) raspunde de transmiterea datelor statistice corecte si in termen catre institutiile abilitate; 

k) participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli; 

l) asigură, în colaborare cu expertul-contabil, inventarierea patrimoniului, în condiţiile şi la termenele stabilite prin 
actele normative; 

m) organizează, urmăreşte şi verifică activitatea în următoarele sectoare:bloc alimentar, spălătorie, croitorie; 

n) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere potrivit planului transmis din partea secţiilor; 
o) asigură evidenţa consumurilor normate şi efective de carburanţi şi lubrefianţi, a parcursului  în km echivalenţi şi 

rulajul autovehiculelor din  dotarea unităţii. 
p) organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate din blocul alimentar, supervizind distribuirea meselor 

pentru pacienti si personalul de garda;  

q) planifică şi coordonează activitatea de aprovizionare cu materiale (folosite în unitate); 

r) urmăreşte respectarea prevederilor contractuale privind calitatea, cantitatea, termenele şi valoarea produselor 
livrate; 
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s) intocmeste   conform   prevederilor   legale   a   documentatiei   aferente   fiecarui   mod   de achizitie si raspundere 

pentru daunele  sau  prejudiciile  produse  unitatii  prin  intocmirea  gresita  a acestora;  

t) intocmeste   listele   cu   membrii   comisiei   de   receptie   si   ai   comisiilor   de   evaluare   a  ofertelor in cadrul 

procedurilor de achizitii publice;  

u) cunoaste  aplicarea  O.M.S. prevederilor cu privire la  incheierea  si  derularea  contractelor  de   achizitie   publica   

pentru   medicamente,   materiale   sanitare   §i   reactivi   necesare   activitatii   unitatilor   sanitare   cu  paturi   din  

reteaua  Ministerului   Sanatatii,  precum   si   prevederile Legii 98/2016 privind  atribuirea  contractelor  de  achizitii  

publice  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii  cu 

modificarile  si  completarile  ulterioare  a legilor;  

v) asigura  aprovizionarea  unitatii  cu  materiale, instrumentar, aparatura, alimente,   medicamente in cele mai  bune 

conditii;  

w) efectueaza in permanent studii  de  piata cu  solicitarea ofertelor  de pret;  

x) intocmeste  darile de  seama  specifice  activitatii  de  aprovizionare;   

y) urmareste efectuarea controlului   preventiv asupra actelor ce intra   in  competenta biroului;  

z) are   obligatia   de   a   stabili   necesarul   de   produse   proprii   in   vederea realizarii partii  corespunzatoare  a 

Planului  anual  de achizitii  al  spitalului;   

aa) colaboreaza cu serviciile si compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor  legate  de  procedura  

de  atribuire  si  pentru  urmarirea  contractelor  incheiate; 

bb) opereaza modificari sau  completari  ulterioare  in  programul  anual  al  achizitiilor,  cand   situatia  o  impune,  cu  

aprobarea  conducatorului  institutiei;  

cc) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul 
instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

dd) elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, 
în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de 
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

ee) indeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr.  98/2016 şi HG nr. 
395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică; 

ff) propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit; 
gg) elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta 

decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului 
juridic; 

hh) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, 
organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziţii publice; 

ii) asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin 
încheierea contractelor de achiziţie publică; 

jj) colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de 
atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi); 

kk) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 
confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

ll) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 
mm) urmăreşte derularea contractelor încheiate cu furnizorii de produse şi/sau  servicii; 

nn) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor 

oo) normative în vigoare. 

18.5.1.2.Economist   



  

142 

 

 

a) pregătește toate documentele si actele care au legatura si trebuie sa fie predate catre contabilul-expert; 

b) inregistreaza intrarile de produse in baza documentelor primite de la magazie; 

c) comunica cu toate compartimentele de colectare; 

d) tine evidenta  obiectelor de inventar date in folosinta; 

e) executa si alte sarcini de serviciu (corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale certificate), la 

solicitarea conducerii. 

f) se ocupa cu aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului 

mers al activitatilor medicale, administrative si tehnice; 

g) respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor de bunuri; 

h) incheierea contractelor economice cu furnizorii, intocmirea si urmarirea graficului de livrari pentru materialele 

necesare unitatii; 

i) cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice si orice alt fel de achizitii, prin colaborarea 

cu compartimentul juridic din unitate, asigurand instruirea directa sau indirecta a personalului din subordine; 

j) intocmirea conform prevederilor legale a documentatiei aferente fiecarui mod de achizitie prin colaborarea cu 

compartimentul juridic din unitate. 

k) Intocmirea referatelor cu memebrii comisiilor de receptive si ai comisiilor de evaluare a ofertelor; 

l) efectuarea in permanenta a studiului de piata cu solicitarea ofertelor de pret; 

m) stabilirea necesarului de produse pentru functionarea normal a spitalului, la propunerea sectiilor, asigurand 

realizarea partii corespunzatoare a planului annual de achizitii; 

n) urmarirea incheierii si derularii contractelor de achizitii publice; 

o) efectuarea licitatiei electronice; 

p) dupa finalizarea proceduriilor de achizitie organizate se incheie contracte cu furnizorii stabilit castigatori, urmareste 

graficul de livrari si respectarea clauzelor contractuale in vederea aprovizionarii ritmice, cu incadrarea in fondurile 

alocate prin bugetul anual; 

q) intocmeste planul de investitii pentru bugetul de stat si surse proprii; 

r) urmareste achizitionarea produselor solicitate de sectii pentru fondurile alocate prin programele netionale; 

s) exercita controlul financiar preventive propriu in cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni; 

t) organizeaza si asigura controlul financiar preventive stabilind operatiunile si documentele care se supun controlului 

financiar preventiv; 

u) receptioneaza obiectele de inventor si cele de mijloace fixe; 

v) tine evidenta pe fise de magazine a obiectelor de inventar date in folosinta; 

w) asigura folosirea integral a timpului de munca; 

x) executa alte sarcini repartizate de conducerea unitatii, in limita competentelor certificate, si aplicarea si 

respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, 

arhivarea tuturor documetelor ce se utilizeaza; 

y) raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza; 

z) respecta prevederile legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu; 

aa) utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul unitatii; 

18.5.1.3.Referent de specialitate  

1. Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: 

a) pe baza deciziei şi emise spre utilizare pentru departamentele înregistrează şi urmăreşte facturile emise pentru 
clienti; 

b) înregistrează şi umăreşte documentele tipizate administrative cu regim special incredinţate spitalului; 
c) inregistreaza incasarile si platile in lei conform documentele întocmite; 

d) opereaza incasarile si platile in numerar în registrul de casa; 
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e) inregistreaza facturi de prestatii furnizori; 

f) inregistreaza intrari de bunuri (obiecte de inventar şi mijloace  fixe) in baza documentelor primite de la magazie şi 
de la compartimentele de specialitate (facturi, NIR); 

g) comunica cu toate departamentele de colectare a valorilor băneşti pe unitate. 
2.Responsabilitatile postului legat de activitatile specifice, raspunde de: 

a) operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi; 

b) operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia; 

c) verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa in lei; 

d) întocmirea corecta si la timp a platilor; aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile; urmarirea si 

justificarea la termenele legale a platilor; calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si înscrierea lor în 

termenele stabilite. 

e) verificarea incadrarii corecte a documentelor primite spre contabilizare, pe venituri si cheltuieli. 

f) gestioneaza numerarul si actele de valoare din contul unităţii; 
g) raspunde de depunerea in termen la banca a tuturor sumelor provenite din incasari; 

h) in exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa; 

i) verifica daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza, semnatura persoanelor care raspund 

pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor inscrise in documente si daca  toate actele cerute de formular sunt 

completate; 

j) verifica documentele înaintate de magazioner şi de compartimentele de specialitate pentru corectitudinea 
operaţiilor înregistrate cu datele din liste, semnalează şi corectează eventualele greşeli constatate; 

k) tine evidenta prin program-soft a obiectelor de inventar şi mijloace fixe date in folosinta; 
l) tine evidenta debitorilor si creditorilor prin program-soft, analitic; 

m) efectuaza controlul financiar-preventiv, verificand operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar 

preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;  

n) raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei 

operatii care afecteaza patrimoniul unitatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a 

documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

o) urmăreşte efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, in orice situatii prevazute de lege si de cate ori 

managerul al unitatii o cere si participa la intocmirea  operatiunilor de inventariere a patrimoniului urmarind modul 

de valorificare a rezultatelor inventarierii;  

p) contribuie la organizarea controlului asupra operatiilor patrimoniale;  

q) raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind 

operatiunile cu numerar, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii 

acestora;  

r) asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor unitătii fata de bugetul statului si terti in conformitate 
cu dispozitiile legale in vigoare;  

s) contribuie la implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;  

t) participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate;  

u) reprezinta unitatea in cazurile incredintate prin delegare;  

v) raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul spitalului la termenele stabilite prin reglementari 

interne sau prin alte acte normative;  

w) raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul biroului;  

x) raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, de regulamentul de 

aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;  

y) raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a 
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atributiilor sau prin neexecutarea acestora. 

 

18.6. Birou fianciar - contabil 

18.6.1.Atribuții speciale ale Biroului Financiar-Contabil:  

a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;  
b) întocmirea la timp în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare;  
c) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;  
d) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficienta a datelor 

contabilităţii;  
e) întocmirea si fundamentarea proiectelor privind bugetul de venituri si cheltuieli;  

f) asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative sau care stau la baza înregistrărilor contabile; 
g) preocuparea pentru informatizarea lucrărilor contabile; 
h) organizarea evidenței tehnico – operative şi de gestionare; 
i) organizarea inventarierii, regularizarea diferenţelor constatate; 
j) asigurarea îndeplinirii periodice a condiţiilor si a mijloacelor materiale şi legale privind încadrarea sau numirea 

gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale şi reţinerea ratelor; 
k) existenţa măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 
l) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 
m) întocmirea studiilor de perfecţionare a pregătirii profesionale privind îmbunătăţirea activităţii economice din 
unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare; 
n) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăti în numerar;  
o) realizarea creditelor necesare, corespunzătoare comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate;  
p) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;  
q) întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi in numerar;  
r) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse; 

s) efectuarea plăţilor către furnizorii de produse şi prestatorii de servicii;  
t) efectuarea execuţiei bugetare şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice 
precum şi a unor raportări financiare lunare;  
u) urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii;  
v) stabilirea obligaţiilor de plată către bugete şi urmărirea achitării acestora în termenele legale.  
w) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte 
birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare 
lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;  
x) organizarea evidenței tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corectă şi la zi; 
y) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;  
z) executarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  
aa) întocmirea situaţiilor privind contractele încheiate pentru CJAS, DSP, MS şi/sau alte instituții;  
bb) verificarea documentelor contabile, întocmirea notele contabile şi înregistrarea datelor în vederea întocmirii 
balanţei de verificare sintetice şi analitice, pe conturi de gestiuni şi pe cheltuieli;  
cc) întocmirea notelor contabile şi ținerea evidenței medicamentelor din programele de sănătate şi transmiterea 
datelor către CJAS cronologic şi sistematic;  
dd) întocmirea documentaţiilor necesare pentru casarea obiectelor de inventar, mijloace fixe și alte materiale, 
realizănd efectiv aceste operațiuni. 
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18.7.Compartiment achiziţii publice/contractare 

18.7.1.Atributii speciale compartimentului  

a) aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al 
activităţilor medicale, administrative şi tehnice; 

b) respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri; 
c) încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele 

necesare unităţii; 
d) cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de achiziţii, prin colaborarea 

cu compartimentul juridic din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;  
e) întocmirea conform prevederilor legale a documentaţiei aferente fiecărui mod de achiziţie prin colaborarea cu 

compartimentul juridic din unitate.  

f) întocmirea referatelor cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare a ofertelor;  
g) efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;  
h) stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, la propunerea sectiilor, asigurând 

realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;  
i) urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice; 
j) efectuarea licitaţiei electronice;  
k) după finalizarea procedurilor de achiziţie organizate se încheie contracte cu furnizorii stabiliţi câştigători, urmăreşte 

graficul de livrări şi respectarea clauzelor contractuale în vederea aprovizionării ritmice, cu încadrarea în fondurile 
alocate prin bugetul anual; întocmeşte planul de investiţii pentru bugetul de stat şi surse proprii;  

l) urmăreşte achiziţionarea produselor solicitate de secţii pentru fondurile alocate prin programele naţionale.  

18.7.1.1. Referent  achiziții publice  

a) fundamentează si intocmeste documentatiile privind programul anual de achizitii publice pentru produse, lucrari si 

servicii, corelat cu necesitatile si prevederile bugetare ale spitalului. 

b) initiaza, intocmeste documentatia si organizeaza procedurile legale de licitatie, parcurgand etapele prevazute de 

legislatie. 

c) asigura incheierea contractelor de achizitie publica,  emiterea de comenzi  si urmarirea realizarii contractelor. 

d) asigura  aprovizionarea  tehnico-materiala  a  spitalului,  conform  planului de achizitii si a referatelor aprobate de 

conducerea unitatii. 

e) asigură măsurile de aprovizionare, păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special. 
f) tine evidenta   la zi a stadiului realizarii contractelor si actelor   aditionale de furnizare si prestari servicii. 

g) urmareste livrarile de produse si prestarile de lucrari si servicii la termenele stabilite si intocmeste formalitatile 

necesare in cazul in care termenele nu sunt respectate si/sau nu corespund cantitativ si calitativ. 

h) intocmeste si pastreaza dosarul de achizitie publica pentru toate contractele incheiate. 

i) organizeaza,   indruma   si   controleaza   activitatile   care   asigura   alimentatia bolnavilor. 

j) ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a spitalului si optimizarea stocurilor. 

k) asigura si raspunde de respectarea tuturor etapelor din cadrul procesului de achizitie publica, respectiv: 

 intocmirea planului anual de achizitie publica 

 identificarea necesitatii 

 estimarea valorii 

 punerea in corespondenta cu CPV 

 ierarhizarea 

 alegerea procedurii 

 identificarea fondurilor 
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 elaborarea calendarului 

 definitivarea si aprobarea programului 

 daca se impune, elaborarea şi transmiterea anuntului de intentie 

 elaborarea documentatiei de atribuire; 

 stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive 

 stabilirea clauzelor contractual 

 stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare 

 stabilirea criteriului de atribuire 

 daca este cazul, solicitarea garantiei de participare 

 completarea Fisei de date a achizitiei 

 stabilirea formularelor si modelelor 

 anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedurala 

 definitivarea documentatiei de atribuire 

 chemarea la competitie 

 publicarea anuntului de participare 

 punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 

 raspuns la solicitarile de clarificari 

 reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese  

l) intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente; 
m) centralizeaza programele de achizitii de la nivelul fiecărui resort de activitate în programul anual de achizitii publice 

şi urmăreşte corelarea acestuia cu creditele bugetare acordate unităţii; 
n) este responsabil cu toate achizitiile publice efectuate în cadrul spitalului; 

o) menţine legătura cu medicii şefi de secţie şi cu asistentele şefe astfel încat, să fie asigurată continuitatea în 

aprovizionarea cu produse a unităţii; 
p) asigura executarea tuturor fazelor procedurii de achizitie: 

q)  referat de necesitate al secţiei sau compartimentului pentru care se face achizitia, cu denumirea produsului, 

serviciului sau lucrărilor şi a specificatiilor tehnice, aprobat de managerul unităţii; 
 verificarea existentei produsului, serviciului sau lucrării respective în programul de achizitie publica al unităţii; 
 organizarea procedurii de achiziţie publică; 
 anuntarea castigatorilor licitatiei; 

 intocmirea contractelor; 

 viza de control financiar preventiv de la persoana imputernicita; 

 viza consilierului juridic al al unităţii; 
 verifica şi asigura intocmirea contractului sau a actului aditional de achizitie publica, de catre personalul din 

birou, urmarind legalitatea datelor; 

 asigura semnarea contractelor sau actele aditionale de catre managerul unităţii, directorul financiar contabil, 

viza C.F.P şi avizul juridic; 
r) raspunde de aprobarea achizitiei de produse şi servicii în aceasta ordine: 

 primeste referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite din partea sefilor de secţii sau de 
compartimente; 

 verifica incadrarea achizitiei în programul de achizitii publice; 

 verifica stocul şi consumul mediu; 
 selecteaza procedura pentru atribuirea contractului în functie de valoarea estimata a acestuia, in conformitate 

cu legislatia in vigoare; 

 raspunde de intocmirea documentelor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în functie de  procedura 

aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, colaboreaza cu sefii serviciilor de resort la 



  

147 

 

 

întocmirea caietului de sarcini sau documentatiei tehnice descriptive; 

 arhivarea si pastrarea dosarului achizitiei publice; 

s) asigura si raspunde de respectarea tuturor etapelor din cadrul procesului de achizitie publica, respectiv: 

 intocmirea planului anual de achizitie publica 

 identificarea necesitatii 

 estimarea valorii 

 punerea in corespondenta cu CPV 

 ierarhizarea 

 alegerea procedurii 

 identificarea fondurilor 

 elaborarea calendarului 

 definitivarea si aprobarea programului 

 daca se impune, elaborarea şi transmiterea anuntului de intentie 

 elaborarea documentatiei de atribuire; 

 stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive 

 stabilirea clauzelor contractual 

 stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare 

 stabilirea criteriului de atribuire 

 daca este cazul, solicitarea garantiei de participare 

 completarea Fisei de date a achizitiei 

 stabilirea formularelor si modelelor 

 anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedurala 

 definitivarea documentatiei de atribuire 

 chemarea la competitie; 

 publicarea anuntului de participare 

punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 

 raspuns la solicitarile de clarificari 

 reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese 

t) indeplineste alte sarcini, in limita competentelor certificate. 

18.8.Compartiment administrativ 

18.8.1.Organizare  

(1)Este format din funcții diferite și are ca obiect  sprijinirea desfășurării activitățiilor administrative și funcționale ale 
unității. 

18.8.2.Atributii speciale ale compartimentului  

a) organizarea şi asigurarea primirii, circuitului şi păstrării evidenţei corespondenţei;  
b) asigurarea păstrării arhivei unităţii, conform normelor legale; 
c) asigura in dublu sens a fluxului informational intre spital si colaboratorii externi, precum si intre departamentele 

unitatii; 

18.8.2.1. Referent de specialitate/secretara  
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a) asigura repartizarea informatiilor dinspre management catre toate departamentele spitalului, precum si in sens 

invers; 

b) asigura transmiterea informatiilor primite de la colaboratori, precum si a celor catre exteriorul spitalului 

persoanelor carora li se adreseaza; 

c) tehnoredacteza diferite materiale si redacteaza corespondenta zilnica; 

d) sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar, data, denumirea firmei, telefon, 

continutul mesajului, alte informatii considerate necesare); 

e) primeste persoanele din afara, ii informeaza pe cei interesati despre sosirea acestora dupa care conduce vizitatorii 

la persoanele respective, asigurand protocolul aferent; 

f) in cazul in care persoana care primeste vizita este ocupata / lipseste, secretara pune oaspetii in legatura cu 

altcineva care cunoaste problema; 

g) mentine evidenta primirii faxurilor, se ocupa de copierea si inregistrarea lor (continutul mesajului, numar, data), 

indosarierea lor in bibliorafturi (primite, trimise); 

h) completeaza borderourile pentru prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau posta normala), 

completeaza adresele pe plicuri, impacheteaza coletele, inregistreaza plicurile trimise; 

i) programeaza interviurile si audientele; 

j) copiaza / redacteaza / tehnoredacteaza diferite material; 

k) primeste si transmite e-mail-uri; 

l) executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea 

strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal; 

m) asigura o buna comunicare cu toate sectiile, compartimentele, birourile si transmite corect si in timp util 

informatiile; 

n) manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in spital indifdiferent in ce calitate se prezinta acestea; 

o) are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii; 

p) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza / transmite informatii; 

q) raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

r) raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a 

echipamentului cu care isi desfasoara activitatea; 

s) urmareste in permanenta daca mesajele / corespondenta au fost receptionate / transmise si au ajuns la destinatie; 

t) transmite lunar raportarile prin e-mail, posta, curier sau fax; 

u) repartizeaza corespondenta pe baza de semnatura in lista de difuzare/ retragere a documentelor; 

v) asigura expedierea documentelor prin posta si ridicarea corespondentei zilnic; 

w) asigura aducerea la cunostiinta conducerii, a informatiilor noi sau a problemelor intalnite pe parcursul activitatii; 

x) asigura efectuarea zilnica a mapei si distribuirea documentelor pe birouri/ sectii/ compartimente. 

18.8.2.2.Magazioner  

a) primeste materialele care se aprovizioneaza, verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si 

controleaza cat este posibil calitatea acestora; 

b) raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea respectandu-se si normele de protectia 

munciisi PSI; 

c) asigura integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea firmei; 

d) colaboreaza cu operatorul de pe calculator care se ocupa de intocmirea bonurilor de materiale, caruia ii furnizeaza 

denumirea si cantitatea acestora in functie de solicitarile; 

e) periodic, verifica situatia stocurilor daca acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie; 

f) anunta seful de birou aprovizionare cand stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare; 

g) materialele vor fi predate numai in baza bonurilor; 
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h) raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca; 

i) are responsabilitati privind respectarea procedurilor, codurilor de conduită şi etică profesională a personalului 
contractual, protocoalelor, adrese de conformare, deciziilor si a altor documente interne ale legislatiei in vigoare; 

j) cunoaste si respecta procedurile interne în ceea ce priveste predarea primirea        produselor din gestiune;  

k) nu permite accesul în depozit persoanelor straine sau a personalului decât în scop determinat de serviciu;  

l) incuie si supravegheaza permanent depozitul;  

m) intocmeste si completeaza documente specific;  

n) întocmeste si completeaza fise de magazie, registre de intrare-iesire, procese-verbale de predare-primire, bonuri de 

consum, raportari comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice;  

o) opereaza în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;  

p) primeste doar pe baza de borderou si semnatura documentele privind miscarile de  

valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însotire, facturi      fiscale etc.) prezentate la 

contabil pentru înregistrare;  

q) primeste si elibereaza bunuri; 

r) organizeaza sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, de la partenerii comerciali;  

s) participa activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia spitalului; 

t) realizeaza receptia bunurilor daca acestea corespund calitativ si cantitativ cu datele înscrise în documentele de 

însotire impreuna cu Comisia de receptive a produselor;  

u) întocmeste documentele necesare la constatarea diferentelor si/sau deficientelor calitative de orice provenienta 

(ambalare, manipulare, transport) în prezenta persoanei de la care primeste marfa;  

v) manipuleaza si aranjeaza bunurile în depozit cu ajutorul muncitorilor necalificati, astfel încât sa previna sustragerile 

si degradarile, pe categorii, loturi de marfa etc.;  

w) raspunde de marfurile stocate; 

x) elibereaza bunurile destinate sectiilor doar pe baza bonurilor de consum;  

y) descarca gestiunea înregistrând iesirile în registrele specific; 

z) efectueaza inventarieri ale bunurilor; 

aa) tine evidenta la zi a registrelor de stocuri anuntând plusurile si minusurile obtinute;  

bb) verifica distribuirea bunurilor în cadrul unitatii, evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocului minim si comunica în 

scris propunerile de aprovizionare;  

cc) pregateste depozitul pentru inventar;  

dd) efectueaza inventarieri periodice si participa la inventarierea anuala a bunurilor. 

ee) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor, primite de la furnizori şi asigurarea transportului 

acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;  

ff) asigură amenajările și condițiile igienico-sanitare conform normativelor depozitelor și magaziilor, având o 
preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, containere etc.); 

 

18.8.2.3.Operator de centrală telefonică  

a) asigurarea legăturilor telefonice atât pentru apelurile de acces către spital cât şi cele solicitate în interes de serviciu 
de către angajaţii spitalului; 

b) primeşte şi transmite legăturile telefonice de la /către ceilalţi angajaţi ai instituţiei; 
c) consemnează legăturile telefonice iniţiate in nume propriu de către angajaţi; 
d) deserveşte tot personalul Spitalului privind comunicarea telefonică; 
e) pentru efectuarea convorbirilor telefonice cu societăţi comerciale sau alte instituţii, va apela persoana cautată şi 

apoi va face legătura solicitată; 
f) tine evidenta tuturor numerelor de telefon, fax, precum si a adreselor; 
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g) asigura informarea asupra oricarei numar de telefon cerut de catre angajati ( chiar si prin serviciul de informatii); 

h) primeste persoanele din exteriorul spitalului si le indruma spre compartimentele cautate competente; 

i) preia si directioneaza apelurile telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata / lipseste, preia eventualele 

mesaje si le transmite ulterior sau directioneaza apelul catre persoanele care ar putea sa cunoasca problema; 

j) inainte de transferarea mesajului afla cine suna si eventual in ce problema; transmite aceste informati persoanei 

interesate inainte de a transfera efectiv legatura; 

k) primeste persoanele din afara, ii informeaza pe cei interesati despre sosirea acestora dupa care conduce vizitatorii 

la persoanele respective, asigurand protocolul aferent; 

l) primeste bolnavii internati, preia, verifica si xerocopiaza documentele justificative necesare intocmirii foiii de 

observatie; 

m) ajuta la organizarea transporturilor inter si intraspitalicesti cu masina spitalului; 

n) efectueaza xerocopierea documentelor si formularelor solicitate de sectii si cabinete/compartimente; 

o) asigura stocarea si distribuirea materialelor/echipamentului de protectie pentru vizitatori; 

p) incaseaza sumele acordate de catre terti pentru donatii, sprijinirea spitalului si emite chitanta/bonurile fiscale; 

q) efectueaza incasarile conform actului administrativ privind serviciile / tarifele aprobate de  conducerea spitalului  si 

periodic depune aceste sume la caseria spitalului; 

r) programeaza bolnavele la consultatii pentru cabinetul de obstetrica-ginecologie; 

s) poarta echipamentul prevazut de regulamentul de ordine interioara, daca este cazul, care va fi schimbat zilnic, 

pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 

t) timpul de munca se consemneaza zilnic in condicile de prezenta, cu trecerea orei de incepere a programului si a orei 

de terminare a programului de lucru; 

u) colaborează cu tot personalul unităţii, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate 
normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 

v) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice 
declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 

w) executa si alte sarcini de serviciu (corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale), la solicitarea 

conducerii; 

x) raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

18.8.2.4.Arhivar  

a) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul unitatii respective; 

b) verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite; intocmeste inventare pentru 

documentele fara evidenta, aflate in depozit; asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul 

de arhiva, pe baza registrului de evidenta curenta; 

c) cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru 

dobandirea unor drepturi, in conf.cu legile in vigoare; 

d) pune la dispozitie, pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; 

la restituire, verifica integritatea documentului imprumutat; dupa restituire, acestea vor fi reintegrate la fond; 

e) organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conf.prevederilor Legii Arhivelor Nationale;  

f) mentine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva;  

g) solicita conducerii unitatii dotarea corespunzatoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace PSI,s.a.) 

h) informeaza conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si 

conservare a arhivei; 

i) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de 

control privind situatia arhivelor de la creatori; 
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j) pregateste documentele (cu valoare istorica) si inventarele acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, 

conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale, dacă este cazul. 
k) la preluare verifica fiecare dosar, urmarind respectarea modului de constituire a dosarelor si concordanta intre 

continutul acestora si datele inscrise in inventar. In cazul constatarii unor neconcordante ele se aduc la cunostinta 

compartimentului creator, care efectueaza corecturile ce se impun; 

l) evidenta dosarelor si a inventarelor depuse la compartimentul de arhiva se tine in registrul de evidenta curenta; 

m) in regsitrul de evidenta curenta, la capitolul „Preluari”, se trec in ordinea preluarii, toate inventarele dosarelor 
preluate; fiecare inventar se trece separat sub un alt numar de ordine; 

n) scoaterea dosarelor din evidenta arhivei se face cu aprobarea conducerii creatorilor sau detinatorilor de documente 

si cu confirmarea Arhivelor Nationale, in urma selectionarii transferului catre alta unitate detinatoare sau ca 

urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevazute; 

o) dosarele sunt scoase din evidenta arhivei pe baza unuia din urmatoarele acte, dupa caz: 

 proces-verbal de selectionare; 

 proces-verbal de predare primire; 

 proces-verbal de constatare a deteriorarii complete a documentelor sau a lipsei acestora. 

p) documentele deteriorate vor fi scoase din evidenta in urma propunerii comisiei de selectionare, aprobata de 

conducerea unitatii creatoare sau detinatoare si confirmata de Arhivele Nationale; 

q) documentele care se gasesc in arhiva neconstituite conform nomenclatorului se ordoneaza, inventariaza si 

selectioneaza la compartimentul de arhiva. In acest sens se au in vedere: 

 determinarea aparentei la fond (fondarea), tinandu-se seama de: denumirea destinatarului, ştampila de 
inregistrare, rezolutie sau note tergale continutului actului; 

 ordonarea documentelor in cadrul fondului, dupa un criteriu stabilit (pe ani si compartimente de munca, iar in 

cadrul comaprtimentului, pe probleme; pe compartimente si ani, iar in cadrul anului pe probleme, alfabetic s.a.). 

 in cazul in care un dosar cuprinde documente din mai multi ani se ordoneaza la anul cel mai vechi al dosarului, fara 

a se lua in consideratie datele documentelor anexate.  

  numerotarea dosarelor se face incepand cu 1, pe fiecare an. 

r) prezentele atribuţii se completează cu atribuţiile generale si alte atributii si sarcini delegate prin dispozitii 

manageriale. 

s) arhivarul inlocuieste, dupa caz, pe secretara sau referentul de la centrala telefonica. 

18.9.Compartimentul tehnic 

18.9.1. Atributiile compartimentului  

a) asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a atelierelor de reparaţii, a spălătoriei, a blocului alimentar şi de lenjerie, 
sala de cazane; 

b) asigurarea intreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii; 
c) asigurarea aplicării şi respectării normelor PCI, NTS; 

d) realizarea măsurilor de protecţia muncii, instruirea personalului cu normele de protecţia muncii; 
e) asigurarea intreţinerii curăţeniei prin curte şi prin împrejurimi; 
f) asigurarea păstrării arhivei conform normelor legale;  
g) planificarea reparaţiilor curente şi capitale în spital; 
h) repartizarea muncitorilor la executarea lucrărilor de reparaţii şi intreţinere, inventariearea lucrărilor efectuate; 
i) intocmirea evidentei dispozitivelor medicale prin instituirea unui registru general al dispozitivelor medicale aflate in 

utilizare. 

j) asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare, luând 

măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente; 
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k) raspunde de asigurarea păstrării arhivei unităţii conform normelor legale. 
l) coordoneaza Formatiile de Întreţinere şi Reparaţii a aparaturii, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor din unitate, 

structurat pe următoarele formaţii de lucru: 
           clădiri şi instalaţii sanitare 

           centrala termică 

           instalaţii electrice 

           statie de oxigen 

           alte spatii. 

 

18.9.2.Inginer tehnic/coordonator tehnic  

a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea formatiilor de lucru din subordine, intocmește 
rapoarte de lucru privind activitatea desfășurata; 

b) organizeaza si coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta), precum si a lucrarilor de investitii la 

spital, in vederea functionarii optime a instalatiilor tehnologice si energetice; 

c) participa la analizele privind defectiunile sau avariile instalatiilor, la stabilirea cauzelor care le-au determinat si 

luarea masurilor de inlaturare a efectelor; 

d) verifica regimul de functionare a centralei termice pentru furnizarea neintrerupta a utilitatilor necesare desfasurarii 

activitatii spitalicesti; 

e) controleaza starea mijloacelor fixe; 

f) asigura elaborarea de instrumente si metode de reducere a consumului de utilitati; 

g) raspunde de calitatea investitiilor realizate, precum si de mentinerea unui raport optim cost/calitate; 

h) urmareste executarea verificarilor periodice pe linie ISCIR  la utilaje, instalatii si recipient sub presiune aflate in 

dotarea unitatii; 

i) asigura buna-functionare si urmareste verificarea la timp a utilajelor si aparaturii in dotare, intretinerea 

instalatiilor; 

j) asigura remedierea situatiilor neprevazute; 

k) face propuneri pentru planul de reparatii curente, capital si de investitii; 

l) participa la elaborarea documentatiilor pentru organizarea cererilor de oferta de pret si a licitatiilor tehnice de 

achizitii; 

m) participa la intocmirea proiectelor si a studiilor de fezabilitate, propune solutii tehnice; 

n) participa la receptionarea lucrarilor finalizate; 

o) la solicitarea conducerii verifica din punct de vedere tehnic si semneaza situatiile de plata a tertilor; 

p) face propuneri conducerii unitatii pentru eficientizarea activitatii; 

q) urmareste perfectionarea pregatirii angajatiilor din subordine; 

r) organizeaza si raspunde de realizarea graficelor de intretinere si revizie tehnica a reparatiilor; 

s) urmareste respectarea normelor de protective a muncii de catre personalul unitatii; 

t) avizeaza graficele de lucru si le prezinte spre aprobare managerului; 

u) intocmeste fisele de post ale personalului in subordine; 

v) coordoneaza si controleaza activitatea personalului in subordine si delega sarcini acestora, raspunde de calitatea 

activitatii si de indeplinirea atributiilor; 

w) urmareste asigurarea documentatiei tehnice pentru investitii, reaparatii, infiintare noi structuri; 

x) asigura functionarea iluminatului de siguranta; 

y) asigura si raspunde de caietele tehnice intocmite pentru reparatii, investitii, etc; 

z) organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, materialelor aflat in folosinta; 
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aa) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările 
executate de muncitori terţi; 

bb) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri 
corespunzătoare; 

cc) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere; 
dd) analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şi elaborează proiectul de plan de investiţii sau de reparaţii capitale; 
ee) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 
ff) va lua măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul spitalului, să execute 

alte servicii stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a timpului de muncă zilnic; 
gg) muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru zilnice,  lucrările pe care le 

efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării - preluării schimbului, modul 
cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora, etc. Caietele, bunurile de 
lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de inginer coordonator, care certifică la finele fiecarei zile şi luni 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării dreptului de salarizare; 

hh) organizeaza si raspunde de întreţinerea centralelor şi punctelor termice în conformitate cu prescripţiile tehnice 
ISCIR - pentru exploatarea cazanelor de abur. 

ii) exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat; 
jj) asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; 
kk) asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă; 

ll) certifică consumurile de apă, gaz, electricitate, agent termic s.a. aferente spitalului; 
mm) stabileste interventiile necesare şi modul de realizare a acestora atat pentru întretinerea curenta (igienizari 

periodice) cât şi pentru lucrari speciale (amenajari sau consolidari); 

nn) participa alaturi de personalul abilitat la incheierea de contracte şi urmareste realizarea acestora pentru asigurarea 

unitatii sanitare cu energie electrica, gaze naturale, servicii de apa şi canalizare;  

oo) asigura exploatarea corecta a acestora şi incadrarea în limitele de consum stabilite de actele normative; 

pp) asigura şi raspunde de realizarea conditiilor de microclimat necesare funcţionarii pe timp de iarna a activităţii 
Unitatii sanitare prin mentinerea centralei termice şi a instalatiilor de ventilatie centralizate, în graficele optime de 

exploatare;  

qq) asigura şi raspunde de funcţionarea acestora prin realizarea tuturor lucrarilor de revizie tehnica, reparatii curente 

periodice şi întretinere curenta; 
rr) asigura şi raspunde de respectarea legislaţiei în vigoare privind activităţile pe care le coordoneaza; 

ss) asigura cadrul necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de urmarire a exploatarii instalatiilor sub 

incidenta normativelor I.S.C.I.R. precum şi a aparatelor A.M.C. (aparate de masurare si control) care sunt prevazute 

de legea metrologiei, prin numirea persoanelor responsabile şi asigurarea pregatirii şi atestarii acestora; 

tt) asigura şi raspunde de pastrarea în conditiile legii a cartii tehnice a constructiilor din patrimoniul unitatii sanitare: 

 de pastrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de situatii etc.), şi cele informatizate; 

 de pastrarea, completarea periodica a proceselor verbale din registrul evenimentelor, a 

 fiselor sintetice şi a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa cartii tehnice; 

uu) controleaza funcţionarea instalatiilor de automatizare, programare, luand după caz masuri de inlaturare a 

defectelor; 

vv) raspunde de pregatirea instalatiilor cu regim special în exploatare pentru verificarile tehnice periodice; 

ww) asigura legatura permanenta cu echipele service ale furnizorilor de echipamente; 

xx) asigura realizarea tuturor reviziilor tehnice şi a lucrarilor de interventie necesare echipamentelor, astfel ca acestea 

sa poata fi mentinute în stare de funcţionare; 

yy) asigura buna functionare a centralei telefonice a spitalului si a retelei interioare; 

zz) coordoneaza si asigura buna functionare a spalatoriei spitalului, in conformitate cu actele normative care 
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reglementeaza aceasta activitate. 

18.10.Compartiment de securitate a muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 

18.10.1. Organizare  

(1)În confomitate cu HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă la nivelul spitalului, funcţionează  în subordinea directă a managerului. 

18.10.2.Atributii special ale compartimentului  

a) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv 
executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă; 

b) elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 
c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 

muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii; 
d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, care se 

consemnează în fişa postului; 
e) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, 

precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin 
fişa postului; 

f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă; 

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, 
asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi 
aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

h) elaborarea programului de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii; 
i) evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; 
j) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare 

necesar; 

k) evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 
l) evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină muncii, necesită testarea aptitudinilor 

şi/său control psihologic periodic; 
m) informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de 

muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 
n) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale echipamentelor de muncă să fie 

efectuate de persoane competente, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 
către lucrători a echipamentelor de muncă; 

o) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea 
necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

p) participarea la cercetarea evenimentelor; 

q) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate; 
r) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor; 

s) colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicină muncii, în vederea coordonării 
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măsurilor de prevenire şi protecţie; 
t) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 
u) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi 
v) colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării 

măsurilor de prevenire şi protecţie. 
w) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă. 
x) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 
y) se urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare, privind protecţia mediului la nivelul 

spitalului; 

z) se monitorizează factorii de poluare ai aerului, apei şi solului şi se caută soluţii optime pentru 

aa) menţinerea acestora în limitele admise de lege; -se raportează la agenţia de protecţie a mediului, garda de mediu, 

autoritatea de sănătate publică, etc., date legate de factorii de poluare, deşeuri şi substanţe periculoase, ori de 
cate ori acestea le solicită; 

bb) se ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform O.M.S. nr.1226/2012, privind gestionarea şi metodologia de culegere 

a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile infectate rezultate din activitatea medicală; 
cc) se ţine evidenţa şi se urmăreşte circuitul deşeurilor pe categorii de deşeuri, de la generarea lor pană la eliminarea 

finală (conform HG nr. 856 /2002); 

dd) se caută soluţii ecologice de reciclare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor rezultate în urma scoaterii din 
folosinţă prin casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; 

ee) raspunde de obtinerea autorizatiei de mediu, în acest sens va intocmi documentatia necesara; 

ff) colaboreaza cu medicul sef CPIAAM în scopul derularii unui sistem de gestionare corect şi eficient a deseurilor 

periculoase. 

18.10.2.1.Atributii privind P.S.I.  

a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei sau operatorului 

economic; 

b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific; 

c) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, 

dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; 

d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor ; 

e) prezinta conducerii, anual sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare 

impotriva incendiilor; 

f) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea 

atributiilor. 

g) in situatia in care se executa controale si inspectii de prevenire impotriva incendiilor, cu acordul conducatorului 

unitatii, prezinta documentele si informatiile solicitate si se obliga sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun 

fel efectuarea acestora; 

h) instruieste salariatii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin instructajul introductiv general; 

i) participa la elaborarea actelor de autoritate emise de conducatorul unitatii privind apararea impotriva incendiilor ; 

j) intreprinde demersurile necesare in vederea achizitionarii formularelor tipizate utilizate in domeniu 

k) pastreaza permanent legatura cu ofiterii ISUJ, membrii comitetului local/judetean pentru situatii de urgenta, cu 

omologii din celelalte institutii/societati comerciale, prin intermediul tuturor cailor de comunicatii avute la 

dispozitie ; 
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l) insoteste ofiterii inspectiei de prevenire din cadrul ISUJ pe durata desfasurarii misiunilor de control in unitate si 

pune la dispozitia acestora informatiile, documentele, planurile si evidentele specifice solicitate privind apararea 

impotriva incendiilor si protectie civila. 

18.10.2.2.Atributii privind protectia civilă  

a) instruieste permanent in domeniu legislatiei de protectie civila si al managementului situatiilor de urgenta ; 

b) organizeaza instruirea introductiv generala in domeniu si educarea preventiva a salariatilor din unitate ; 

c) elaboreaza documentele specifice activitatii de protectie civila si gestionarea patrimoniului de specialitate din 

cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea ; 

d) preocupa de procurarea si afisarea la vedere a mijloacelor de propaganda in domeniul protectiei civile si al 

situatiilor de urgenta. 

e) propune conducerii unitatii masuri privind identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, 

generatori de evenimente periculoase; 

f) este membru al celulei de urgenta si loctiitor legal pe linie de protectie civila al sefului celului de urgenta, 

reprezentat de conducatorul unitatii; 

g) asigura arhivarea tuturor documentelor de protectie civila/aparare impotriva incendiilor ale unitatii, inclusiv 

corespondenta pe linie de situatii de urgenta; 

h) controleaza modul in care conducatorii directi ai locurilor de munca, efectueaza instructajele in domeniul situatiilor 

de urgente la locul de munca si periodice ale salariatilor din subordine; 

i) participa la convocari, instruiri, exercitii, aplicatii si alte forme de pregatire specifice in domeniul situatiilor de 

urgenta, cu acordul conducatorului unitatii. 

18.10.2.3.Pentru activităţile de protecţie şi de  prevenire a riscurilor profesionale din instituţie,  

angajatul desemnat  privind securitatea şi sănătatea în muncă  

a) ia măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea 
nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii angajaţilor şi sa fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii 
şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice; 

b) asigura ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu angajatii şi/sau 
reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii angajatilor, determinate de 
alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de munca; 

c) informeaza, cat mai curând posibil, toţi angajatii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav şi iminent despre 
riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecţia lor;  

d) ia măsuri şi furnizeaza instrucţiuni pentru a da angajatilor posibilitatea sa oprească lucrul şi/sau sa părăsească 
imediat locul de munca şi sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav şi iminent;   

e) ţine evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a 

accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de munca, 

f) elaboreaza pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele 
de munca suferite de angajatii săi. 

g) întocmeste un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de alta natura, 
bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condiţiilor de munca specifice unităţii; 

h) obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea 
oricărei activităţi, conform prevederilor legale;  

i) stabileste pentru angajati, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în munca, corespunzător funcţiilor exercitate; 
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j) asigura şi controleaza cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajatii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 
şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prin angajatii 
desemnaţi ; 

k) asigura informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la 
locul de munca, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare; 

l) la solicitarea inspectorului de munca, participa la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

m) asigura  o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în special sub forma de 
informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de munca şi postului sau:  

 la angajare;  

 la schimbarea locului de munca sau la transfer; 

 la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;  
 la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;  
 la executarea unor lucrări speciale. 

18.10.2.4. Activităţile pe linie de protectie a mediului  

a) se urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare, privind protecţia mediului la nivelul 

spitalului; 

b) se monitorizează factorii de poluare ai aerului, apei şi solului şi se caută soluţii optime pentru menţinerea acestora 
în limitele admise de lege;se raportează la agenţia de protecţie a mediului, garda de mediu, autoritatea de 
sănătate publică, etc., date legate de factorii de poluare, deşeuri şi substanţe periculoase, ori de cate ori  acestea le 

solicită; 
c) se ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform O.M.S. 1226/ 2012, privind gestionarea şi metodologia de culegere a 

datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile infectate rezultate din activitatea medicală; 
d) se ţine evidenţa şi se urmăreşte circuitul deşeurilor pe categorii de deşeuri, de la generarea lor pană la eliminarea 

finală (conform HG nr. 856 /2002);se caută soluţii ecologice de reciclare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor 
rezultate în urma scoaterii din folosinţă prin casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; 

e) raspunde de obtinerea autorizatiei de mediu, în acest sens va intocmi documentatia necesara; 

f) colaboreaza cu medicul sef SPCIN sau cu medicul delegat cu responsabilitati în prevenirea şi combaterea infecţiilor 
nozocomiale în scopul derularii unui sistem de gestionare corect şi eficient a deseurilor periculoase; 

g) supravegheaza activitatea personalului implicat în gestionarea deseurilor periculoase, respectiv supravegheaza 

activitatea Staţiei de sterilizare deşeuri medicale periculoase, care are urmatoarele atributii: 

 răspunde de prelucrarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală a secţiilor spitalului; 

 efectuează procesul de neutralizare, tocare şi mărunţire a deşeurilor periculoase şi evacuarea lor la container; 

 răspunde de preluarea deşeurilor periculoase ce nu pot fi neutralizate şi predarea la o firmă specializată. 

18.11.Compartiment  informatică 

18.11.1.Organizare  

(1)Serviciul de informatica este organizat ca structura de sine statatoare in subordinea directa a Managerului unitatii si 

reprezinta compartimentul unitatii care colecteaza si centralizeaza datele satistice ale unitatii sanitare si efectueaza toate 

centralizarile si raportarile datelor din domeniul medical, in vederea decontarii acestora de catre CJAS. 

(2)Serviciul de informatica are ca obiect de activitate principal implementarea, colectarea şi exploatarea datelor şi 
informatiilor referitoare la activitatea administrativa şi medicala a unităţii prin sistem electronic, conform legislaţiei de 
specialitate în vigoare.  

(3)Aceasta activitate are ca scop urmatoarele obiective: 

 cresterea eficientei operationale a unităţii în cadrul administratiei publice; 
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 informatizarea tuturor serviciilor adresate populatiei; 

 integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii; 

 asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 

 imbunatatirea managementului fluxului de documente; 

 furnizarea catre strucurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale unităţii; 
 cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a unităţii; 
 perfectionarea şi totodata simplificarea relatiilor unităţii cu mediul de afaceri şi cu structurile 

administratiei publice. 

 

18.11.2.Atributiile compartimentului  

a) organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor informatice de calcul şi bazelor de date în 
sistemul electronic al instituţiei; 

b) coordonează întreaga activitate de informatică a spitalului; 
c) organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 
d) stochează informaţiile pe support magnetic/optic şi asigură arhivarea lor; 
e) asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor  (calculatoare, imprimante, servere) şi 

contactează firmele de service în cazul defectării acestor echipamente; 
f) răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii de calcul şi al soft-ului; 

g) asigură funcţionarea cu licenţă a programelor implementate; 
h) instalează sisteme de operare,software,imprimante,etc.; 
i) asigură comunicarea cu producătorul programelor; 

j) asigură buna funcţionare a reţelei de calculatoare şi a echipamentelor hardware la primul nivel de intervenţie şi 
comunică permanent cu firmele care asigură garanţia echipamentelor; 

k) asigură actualizarea site-ul spitalului şi buna funcţionare a acestuia; 

l) se ocupă de pregătirea şi instruirea de specialitate a personalului instituţiei; 
m) păstrază confidenţialitatea informaţiilor gestionate şi răspunde pentru legalitatea acţiunilor întreprinse; 
n) arhivează la sfîrşitul anului documentele specifice serviciului; 

Din punct de vedere al statisticii medicale indeplineste următoarele atribuţii: 
o) coordonează activitatea de raportări statistice privind activitatea spitalului către Ministerul Sănătăţii, Direcţia 

Judeţeană de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate; 

p) coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie raportate; 

q) sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare; 

r) agregă informaţiile preluate de la alte compartimente în vederea raportării; 
s) întocmeşte situaţiile statistice din spital şi ambulator/lunar, trimestrial, semestrial, anual. 

18.11.2.1.Informatician/administrator I.T.   

a) răspunde de verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor informatice aparținând spitalului și 
asigură utilizarea în bune condiții a acesteia; 

b) verifică lucrările de întreținere periodică și ocazională a echipamentelor de calcul aparținând spitalului; 
c) gestionează biblioteca de software și documentații IT din dotarea spitalului; 
d) preia sesizările venite din partea unităților aparținătoare privind defecțiunile survenite la echipamentele de calcul; 
e) centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul entităților aparținând spitalului și face propuneri pentru 

achiziționarea acesteia; 
f) instaleaza statiile de lucru; 
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g) instaleaza imprimantele hardware/software; 

h) asigura conectarea retelelor de calculatoare; 

i) participa la instalarea si configurarea serverelor, urmareste functionarea serverelor in conformitate cu 

documentatia de administrarew primita de la furnizor; 

j) participa la receptiile de tehnica de calcul si licente software de baza; 

k) stabileste normele de utilizare in spital a tehnicii de calcul si comunicatiilor si aplicatiilor, urmarind sa asigure 

securitatea retelei locale si a datelor; 

l) participa cu informatii tehnice specific la licitatii si incheierea unor contracte necesare pentru realizarea lucrarilor 

legate de sistemul informatic, lucrari care nu se pot face cu surse proprii; 

m) intocmeste si verifica rapoartele in SIUI pentru structurile clinice si paraclinice, transmite la CAS Harghita pana la 

data de 5 ale lunii; 

n) coordonează activitatea de raportări statistice privind activitatea spitalului către Ministerul Sănătăţii, Direcţia 
Judeţeană de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate; 

o) coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie raportate; 

p) sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare; 
q) întocmește Fișa tehnică necesară la efectuarea achiziției; 

r) participă la recepționarea echipamentelor de calcul noi intrate în inventarul  spitalului, urmărind ca acestea să se 

încadreze în parametrii tehnici și întocmește procesele verbale de predare/primire; 
s) identifică și propune pentru casare echipamentele de calcul uzate. 

 

18.12.Compartiment relații cu publicul 

 

18.12.1.Organizarea compartimentului:  

1) Compartimentul este organizat în pricipipiu în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale prevăzute în legea Legea 
544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a Normelor metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare 

a Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a prevederilor Hotarârii nr. 123 din 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 din 2001. 

2) Compartimentul asigură accesul la informațiile de interes public  din oficiu sau la cerere, cu privire la datele si informatiile 

care trebuie afisate pe site - ul spitalului. 

 

18.12.1.2. Referent de specialitate   

1) Atribuții generale 

a) are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de 

serviciu ce îi revin; 

b) se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției; 
c) va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu 

caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu; 
d) răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor de contact și a informațiilor 

furnizate solicitanților; 
e) sesizează șeful ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activității; 
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f) respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său; 
g) respectă prevederile Regulamenului Intern al unității sanitare; 
h) participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile specific sistemului de management 

al calității, sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale aplicabile postului; 
i) utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau a celorlalți angajați, aduce la 

cunoștința șefului locului de muncă orice defecțiune și își întrerupe activitatea până la remedierea acestora; 
j) execută dispoziții date de manager în limita competențelor sau pregătirii sale profesionale; 
k) respectă normele de protecția muncii și PSI conform Legii 319/2006 și Ordinului 916/2006, 
l) respectă prevederile Codului Etic. 

(2)Atribuții specifice: 

a) redactează, elaborează broșuri, pliante, cataloage de specialitate și alte documente de promovare a serviciilor 
medicale acordate în cadrul spitalului; 

b) transmite mesaje prin intermediul canalelor de promovare, maximizând notorietatea spitalului în rândul populației; 
c) elaborează materiale promoționale, tutoriale ale unității; 
d) redactează, dezvoltă și administrează site – ul propriu al spitalului: 

e) raspunde pentru actualizarea datelor si documentelor care tb să fie afișate pe site - ul spitalului la solicitarea 

compartimentelor/structurilor de specialitate; 

f) crează și se ocupă în continuu cu dezvolatarea și actualizarea elementelor de identitate vizuală a spitalului; 

g) proiectează, elaborează ecusoane, ligitimatii pentru personalul incadrat în cadrul spitalului. 
h) asigură îndeplinirea obligației legale de furnizare din oficiu a informațiilor prevăzute de lege, prin afișare în site-ul 

spitalului. 

i) ajută la realizarea și implementarea strategiilor de comunicare și relații publice în cadrul spitalului; 
j) colaborează cu purtătorul de cuvânt al spitalului cu privire la declarațiile de presă, anunțuri si alte informații 

transmise către mass – media în scopul unei informări corecte și complete a populației.  
k) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managamentul de calitate și a obiectivelor 

specifice locului de muncă.  
l) alte atribuții în limita competențelor.  

 

Capitolul XIX - Activitati auxiliare 

19.1. Organizare 

(1)La Spitalul Municipal Gheorgheni s-a organizat sectorul activităţii auxiliare format din muncitori calificaţi, pentru reparaţii 
şi întreţinerea instalaţiilor sanitare, utilajelor, clădirilor şi mijloacelor de transport, spălarea şi călcarea lenjeriei de pat şi de 

corp a bolnavilor internaţi. 

19.2. Bloc lenjerie şi spălătorie 

19.2.1. Atributii speciale  

19.2.1.1.Colectarea la sursă şi ambalarea lenjeriei   

(1)Lenjeria murdară se colectează la locul producerii, în aşa fel încît să fie căt mai puţin manipulată şi scuturată în scopul 
prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a pacienţilor. Se interzice sortarea la locul producerii a lenjeriei pe tipuri de 

articole. Rufele vor fi transportate în saci care se desfac singuri eliberănd astfel rufele în maşina de spălat.  
(2)Personalul care colectează lenjeria va purta echipament de protecţie corespunzător, inclusiv mănuşi.  
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(3)Ambalajul lenjeriei murdare se face în funcţie de grad de risc, în : 

- ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată: 

- ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminată. 
19.2.1.2.Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare  
(4)Lenjeria murdară ambalată este transportată la spălătorie cu ajutorul unor cărucioare speciale pentru saci cu coduri roşu 
şi albastru. 
Depozitarea lenjeriei murdare ambulate se face pe secţii într-un spaţiu în care pacienţii şi vizitatorii nu au acces.Se limitează 
timpul de depozitare a lejeriei ambulate în pungi de polietilenă la maximum 24 h.  
19.2.1.3.Sortarea lenjeriei 

(5)Sortarea lenjeriei se face în zona murdară din spălătorie. La sîrşitul fiecărei ture de lucru masa de sortare se spală şi se 
dezinfectează. 
Personalul care lucrează în zona murdară poartă halite de altă culoare faţă de uniformele folosite în zona curată. 
19.2.1.4.Depozitarea şi transportul lenjeriei curate  

(6)Lenjeria curată se depozitează în spălătorie într-un spaţiu special amenajat în zona curată. Spaţiul este dotat cu rafturi 
etichetate şi numerotate. Lenjeria curată se ambalează pentru transport în saci noi. 
(7)Transportul la secţii se efectuează cu liftul special pentru lenjerie curată. 
Depozitarea lenjeriei curate pe secţii se face în spaţii special amenajate. Aceste spaţii se supun curăţeniei de rutină. 
19.2.1.5. Spălătoreasa 

a) răspunde de buna funcţionare a spălătoriei; 
b) urmăreşte aplicarea codului de procedură, respectarea legislaţiei sanitare şi de protecţia muncii în vigore; 
c) planifică necesarul de echipamente de protecţie pentru personalul din spălătorie; 
d) verifică dacă personalul poartă echipamentul de protecţie; 
e) verifică lenjeria din uz din punct de vedere al calităţii; 
f) planifică necesarul de articole de lenjerie al secţiilor şi compartimentelor; 
g) întocmeşte lista articolelor de lenjerie pentru achiziţionare; 
h) verifică dacă personalul este pregătit professional pentru a-şi îndeplini reponsabilităţile la nivelul de calitate cerut; 

i) raspunde de materialul moale existent pe rulaj; 

j) sorteaza, dezinfecteaza lenjeria; 

k) introduce rufdele murdare in masini si raspunde de corecta spalare a rufelor dupa normele igienice; 

l) scoaterea rufelor din masini, stoarcerea, uscarea, strangerea-operatiuni effectuate cu respectarea normelor de 

igiena, ISU, SSM; 

m) triaza lenjeria in scopul scoaterii celei necorespunzatoare; 

n) preda la magazine lenjeria curate; 

o) este interzis spalatul rufelor proprietate personala sau particulara; 

p) respecta prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 si Ghidul practice de management al expunerii accidentale la 

produse biologice; 

q) respecta si aplica corect normele Ordinului MS nr. 961/2016-Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea unitatii sanitare; 

r) respecta prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilorrezultate din 

activitatiile medicale; 

s) respecta prevederile Ordinului MS nr. 1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatiile sanitare; 

t) indeplineste alte sarcini delegate de catre conducerea unitatii in limita competentelor. 

19.2.1.6.Muncitori din spălătorie  

a) exploatează în condiţii optime utilajele de care răspund; 
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b) aplică proceduri de curăţire a suprafeţelor şi a utilajelor, de dezinfecţie a benzii sau a mesei de sortare, spală şi 
dezinfectează cărucioarele; 

c) respectă codul de procedură; 
d) complatează formularele de evidenţă a dezinfecţiei termice şi chimice pentru fiecare ciclu de spălare,  la fiecare 

utilaj; 

e) poartă echipament de protecţie adecvat zonei de lucru; 
f) răspund de calitatea activităţii prestate. 

 

19.2.2.Alte atributii ale personalului auxiliar  

19.2.2.1.Paznic  

a) răspunde de securitatea bunurilor şi a pacienţilor internaţi. Are drept de control şi percheziţie în cazuri special; 
b) permite accesul în unităţile sanitare de care răspund tuturor cazurilor de urgenţă cu sau fără bilet de trimitere. Sunt 

admişi maxim doi însoţitori pentru un caz de urgenţă; 
c) la avizul medicului şef de secţie sau medicului curant se pot elibera bilete pentru un aparţinător având în vedere că 

unii bolnavi au nevoie de îngrijire specială. Aceste bilete tip trebuie să conţină: numele şi prenumele 
aparţinătorului, numele şi prenumele bolnavului, secţia, salonul, perioada şi orele de la care aceştia pot să intre în 
spital. Portarul poate cere persoanei care deţine un asemenea bilet un document de identificare; 

d) se pot admite pentru control medical numai persoanele care posedă o dovadă scrisă în acest sens de către medic; 
e) sunt admişi posesorii biletelor de trimitere pentru internare eliberate de dispensare, medici de familie, policlinici sau 

unităţi extrateritoriale obligatoriu semnate şi parafate; 
f) au obligaţia să verifice legitimaţiile de serviciu al personalului medical care intră în spital şi să controleze bagajele 

suspecte a oricărei persoane care intră sau iese din spital; 
g) să nu permită părăsirea incintei unităţilor sanitare de către bolnavii internaţi dacă aceştia sunt în ţinută de spital 

(pijama, halat etc.). în cazul în care aceştia posedă bilet de trimitere semnat şi parafat de medic pentru examen de 
specialitate în alte unităţi sanitare aceştia vor avea ţinută de oraş; 

h) in cazul persoanelor agresive sau turbulente care nu se supun acestor ordine portarul va anunţa prin centrala 
telefonică medicul de la triaj care va lua măsurile necesare. 

i) respectarea orelor de vizite este obligatoriu; 

j) portarii sunt obligaţi să poarte uniformă şi să se comporte civilizat cu persoanele care intră sau ies din spital; 
k) să vină la schimb regulamentar, la timp şi ordonat; 
l) să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice; 
m) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic superior; 
n) să nu permită accesul persoanelor străine în cabina portarului; 
o) să controleze maşinile care aduc marfă la ieşirea acestora din spital; 

p) să nu facă schimburi fără aprobarea şefului ierarhic superior; 
q) să nu permită accesul maşinilor străine în incinta spitalului sau blocarea accesului în curtea spitalului; 

r) să predea schimbului serviciul de pază cu inventarul complet ce-l are în dotare; 

s) să anunţe şeful ierarhic superior de evenimentele petrecute în timpul serviciului; 

t) execută orice alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior. 

19.2.2.2.Sofer  

a) conducerea şi întreţinerea autoturismelor aflate în dotarea instituţiei; 
b) sprijinirea celorlalte direcţii pentru buna desfăşurare a activităţii (aprovizionare cu consumabile, etc.); 

c) alte sarcini prin delegare de atributii, in limita competentelor certificate; 
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19.2.2.3.Muncitori responsabili cu activităţi de întreţinere şi reparaţii  

a) muncitorii execută personal sau în echipă, orice fel de sarcini sau lucrări care se încadrează în atribuţiile de lucru, 
aplică şi răspund de respectarea normelor de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

b) efectuează lucrări de reparaţii curente la utilaje, instalaţii; 
c) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 
d) stabilesc cauzele degradării sau distrugerii, instalaţiilor şi utilajelor şi propun măsuri corespunzătoare remedierii lor;  
e) justifică materialele de întreţinere a utilajelor ridicate de la magazie, pe bază de bonuri de consum şi a confirmărilor 

efectuate de către beneficiarii lucrării; 
f) informează coordonatorul de activitate despre greutăţile şi lipsurile întâlnite în timpul programului de lucru; 
g) răspund de bună gospodărire şi utilizare a sculelor şi aparatelor cu care lucrează; 
h) folosesc în mod raţional materialele şi piesele de schimb primate; 
i) muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru zilnice, lucrările pe care le 

efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării - preluării schimbului, modul 
cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora, etc.  

Capitolul XX – Circuitele spitalului 

20.1. Generalitati 

(1)Activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistentei medicale se desfasoara într-un cadru organizat, ca 

obligaţie permanenta a fiecarui cadru medico- sanitar. 

(2)Activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale face parte din obligaţiile profesionale 

ale personalului şi este inscrisa în fişa postului fiecarui salariat. 
(3)Circuitele funcţionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzătoare şi sa impiedice contaminarea mediului extern 

reducand la minimum posibilitatea de producere a infecţiilor. 
(4) Principalele circuite funcţionale din spital sunt urmatoarele: 

 circuitul bolnavului; 

 circuitul personalului medico- sanitar; 

 circuitul şi regimul vizitatorilor şi insotitorilor; 

 circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate în practica medicala aseptica;; 

 circuitul alimentelor; 

 circuitul lenjeriei; 

 circuitul deşeurilor. 

20.2.Circuitul bolnavului  

(1)Internarea bolnavilor în spital se face, în general, prin camera de gardă /birou de internări. 
(2)La internare, se va asigura bolnavului/pacientului o stare de igienă individuală corespunzătoare (baie, 
deparazitare, etc.). După această operaţiune şi după întocmirea documentelor necesare internării, bolnavul este 
condus de infirmieră cu liftul nr.1 pe sectie.  

(3)In secţie, bolnavul/pacientul este predat asistentei de tură, care-l repartizează în salon şi îi dă primele indicaţii, 
referitoare la normele generale de comportament în secţie şi spital, drepturile şi obligaţiile în calitate de pacient, 

a circuitelor pe care trebuie să le cunoască, şi să le respecte având libertate de deplasare nerestricţionata 
(excepţie perioadele de vizită medicală) în condiţiile respectării circuitelor. 
(4)Pacientul va avea acces la registrul de sugestii şi reclamaţii care se găseşte la nivelul fiecărui etaj. 
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(5)Lucrurile personale ale bolnavilor se colectează, vor fi controlate de paraziţi şi depuse într-o husă de pânză la 
magazia de efecte bolnavi/pacienţi. 
(6)In timpul internării, se va asigura toaleta zilnică a bolnavilor. 
(7)La externare bolnavul este condus de infirmieră la camera de îmbrăcare unde se vor preda bunurile personale. 
Documentele de externare se vor elibera în secţie de medicul curant. 
(8)Organizarea saloanelor respectă normele sanitare (spaţiu/pat, luminozitate, instalaţii sanitare). Sunt 
asigurate spaţii pentru activităţile aferente îngrijirii bolnavului/pacientului: sala de tratamente şi pansamente, 
oficiu alimentar, depozite de lenjerie curată, depozite pentru materialele de întreţinere, substanţe dezinfectante, 
materiale sanitare. Pe fiecare etaj se află un depozit special de materiale sanitare/ dezinfectante/ lenjerie curată. 
(9)Programul orar privind dezinfecţia şi curăţenia saloanelor/rezevelor şi a anexelor sanitare ale acestora, 
curăţenia şi dezinfecţia curentă a suprafeţelor şi a pavimentelor se realizează potrivit protocoalelor pe fiecare 
secţie/compartiment din cadrul spitalului şi ori de căte ori este nevoie. 
(10)Se interzice spitalizarea in acelasi timp intr-un pat a doua sau mai multe persoane. 

(11)Triarea bolnavilor se face in functie de infectiozitate si receptivitatea lor – saloane separate pentru bolnavii 

septici, aseptici si cei cu grad ridicat de receptivitate. 

(12)In interiorul spitalului se asigura o circulatie dirijata a diferitelor categorii de bolnavi intre fiecare serviciu de 

diagnostic (laborator, radiologie, etc.). 

 

20.3. Circuitul personalului medico-sanitar  

(1)Accesul salariaţilor spitalului este permis pe baza ecusonului. 
(2)Intrarea personalului medico-sanitar în secţie se face după ce şi-a lăsat bunurile personale la vestiare- unde se 

echipeaza in tinuta de spital si cu liftul personal (nr.3) ajunge in sectie. 

(3)Circuitul personalului contractual implică şi elementele fundamentale de igienă individuală şi colectivă care 

constau în: 

• starea de sănătate; 
• portul corect al echipamentului de protecţie; 
• igiena personală; 

(4)Supravegherea stării de sănătate a personalului contractual este obligatorie şi permanentă şi constă în: 
• efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice; 

• obligativitatea personalului declarării imediat şefului ierarhic a oricărei boli infecţioase; 
• triajul epidemiologic zilnic, la intrarea în serviciu, la intrarea in serviciu pentru depistarea la timp 

a oricarei afectiuni diareice, respiratorii, cutanate; 

• examinarea clinica si de laborator a intregului personal (inclusiv medicii), in caz de focar de 

infectii nosocomiale; 

• izolarea în secţia de boli infecţioase sau la domiciliu (după caz) a oricărui suspect sau bolnav de 
boala transmisibilă; 

• igiena mainilor personalului - factorul ,,mana murdara”- calea cea mai frecventa de transmitere 

a infectiilor associate asistentei medicale. 

(5)Portul echipamentului de protecţie pe tot timpul prezenţei în unitate a personalului este obligatorie. Frecvenţa 
schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secţie se face zilnic sau ori de câte ori este cazul. De 
asemenea, personalul sanitar trebuie să aibă unghiile tăiate scurt şi să nu poarte bijuterii în timpul serviciului. 
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(6) Personalul medico-sanitar nu are voie să părăsească locul de muncă decât în interes de serviciu. 
(7)este interzis accesul in salile de nastere si de operatie a personalului care nu face parte din echipa operatorie; 

(8)Este interzis accesul altui personal in blocul alimentar,salile de operatii,  biberonerie, statie de sterilizare, 

farmacie. 

 

20.4. Circuitul vizitatorilor si insotitorilor  

(1)Potrivit Ordin MS nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al 

aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice vizitarea pacienţilor este posibilă potrivit 
regulamentului aprobat de către conducerea unitatii. 
(2)Vizitatorii ajung in sectie prin holul special destinat lor, cu liftul septic (nr.2) sau pe scara principala. 

(3)Accesul în spital al vizitatorilor, afişat la poarta unităţii, este permis de luni până vineri în intervalul orar 15°°-

17°° şi sâmbăta-duminica între orele 15-17°°, cu respectarea următoarelor condiţii: 
 accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă, prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special 

destinate vizitatorilor; 

 accesul se permite numai în grup de maxim 3 pesoane pentru un pacient, pa baza ecusonului dedicat 

vizitatorilor, primit  la poarta unitatii. 

(4)În situaţii epidemiologice deosebite, stabilite conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, 
conducerea unităţii va interzice vizitarea bolnavilor pentru anumite perioade de timp. 
(5)Este  interzis accesul persoanelor străine, precum şi a vizitatorilor în spital în zonele cu risc crescut: punctul de 

colectare a deşeurilor periculoase, centrala termică, blocul alimentar, spălătoria, altele, dupa caz.  

(6)Este interzis accesul persoanelor străine, precum şi a vizitatorilor în spital în zonele cu risc crescut, inclusiv cele 

cu risc epidemiologic. 

(7)Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului/pacientului, 

precum si introducerea de bauturi alcoolice in spital. Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta 

pacientii, vor respecta linistea celorlalti bolnavi/pacienti internati. Vizitatorilor le este interzis fumatul in spital, 

au obligaţia sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, a intregului personal sanitar sau 
personalului de pază. 
(8)Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a 
interdicţiilor de acces în zonele cu risc precizate, a regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de 
conduită civilizată. În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar va sesiza de urgenţă serviciul de 
pază.  
(9)Vizitatorii/aparţinătorii/pacienţii au acces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări existent pe 
fiecare secţie în parte. 
(10)Asistentul şef de pe fiecare secţie răspunde de registru de sugestii şi reclamaţii. 
(11) Fumatul este strict interzis in incinta spitalului, incălcarea acestei dispozitii  reprezentând abatere 
disciplinară gravă, care poate fi sanctionată conform legilor in vigoare, cu sanctiuni disciplinare sau/si amenzi 

contraventionale. Fumatul este interzis în spațiile închise si deschise al spitalului,  conform reglementărilor în 
vigoare. Pe tot teritoriul spitalului, in corpurile clădirilor existente precum şi în curtea spitalului, aruncarea la 
întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.  
 

20.5. Circuitul instrumentarului  
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(1)Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate, trebuie să realizeze o separare intre materialele 
sterile şi cele utilizate. 
(2)Pregătirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul secţiei, de către asistenţii medicali, conform 
protocolului existent. 

(3)Dispozitivele medicale care nu suportă sterilizare la temperatură (endoscoape, maşti, baloane etc.) se 
sterilizează chimic cu produse autorizate, conform protocolului si respectand recomandarile producatorului. 

Orice utilizator este obligat să ţină evidenţa tuturor procedurilor de sterilizare chimică în Registrul de sterilizare 
chimică. 
(4)Se completează obligatoriu: 

• produsul utilizat şi concentraţia de lucru; 
• data şi ora preparării soluţiei de lucru; 
• ora începerii fiecărei proceduri de sterilizare; 
• lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedură; 
• ora terminării fiecărei proceduri de sterilizare; 
• numele şi semnătura persoanei care a efectuat procedura. 

(5)Produsul utilizat pentru sterilizarea chimică are un protocol care trebuie cunoscut de tot personalul medical ce 
lucrează cu aceste substanţe.Protocolul va respecta indicatiile/recomdarile modului de utilizare date de 

fabricant/producator. 

(6)In Registrul de evidenţa a sterilizării fizice se notează: 
- data; conţinutul truselor; temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;ora de începere şi de 
încheiere a ciclului; rezultatele indicatorilor fizico- chimici; semnătura persoanei responsabile;se ataşează 
diagrama ciclului de sterilizare;rezultatele testelor biologice - se găsesc în registrul de evidenţă a sterilizării; 
(7)Pentrua evalua eficacitatea sterilizării: 
• indicatorii fizico - chimici se folosesc pentru fiecare cutie cu instrumentar; 

(8)Trusele si casoletele sunt duse la sterilizare cu liftul septic(nr.1); 

(9)Trusele si casoletele sterilizate sunt aduse in sectie cu liftul aseptic (nr.2); 

(10)Este interzis efectuarea sterilizarii in alte spatii decat cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare; 

(11)Sterilizarea se realizeaza numai de personal special instruit; 

(12)Se va asigura controlul permanent al etanseitatii casoletelor, truselor si pachetelor cu materiale sterile, in vederea 

scoaterii din uz a celor deteriorate. 

 

20.6. Circuitul alimentelor și igiena alimentației  

(1)Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distribuţie şi transport al mâncării preparate, sala de 
mese, servirea mesei la bolnavi. 

(2)Blocul alimentar se află în incinta spitalului. 
(3)Se va urmari calitatea alimentelor la procurare, organizarea transportului, separarea circuitului alimentelor 

neprelucrate, de circuitul alimentelor preparate si distribuite bolnavilor; 

(4)Se va urmari curatenia permanenta a vaselor, utilajelor si ustensilelor, a mobilierului, peretilor si pavimentului, 

evacuarea deseurilor si resturilor alimentare; 

(5)Se verifica aplicarea permanenta a masurilor de prevenire a infestarii si de distrugere a insectelor si 

rozatoarelor; 
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(6)Transportul alimentelor preparate de la blocul alimentar situat la etajul 1 se realizeaza in recipiente compacte 

izoterme etanse, separat pentru fiecare pacient. 

(7)Alimentele sunt transportate cu carucioare speciale cu liftul aseptic nr.2. in salile de mese din sectii, unde se 

distribuie pacientilor.  

(8) Recipientele speciale, tavile compacte izoterme sunt duse la blocul alimentar cu carucior special, cu liftul 

septic nr.1. 

(9)Servirea mesei se va face în sala de mese din fiecarea sectie, iar pentru bolnavii netransportabili masa va fi 

servită la pat, ajutaţi de asistenta de la etajul respectiv sau infirmieră. Nu se permite păstrarea alimentelor în 
salon. 

(10)Operatiunea de spalare si dezinfectie a veselei folosite pentru prepararea alimentatiei in blocul alimentar: 

 Indepartarea resturilor alimentare; 

 Spalarea vaselor  cu apa calda si detergent de vase; 

 Dezinfectia prin scufundare in solutie dezinfectanta; 

 Scurgere, asezare pe stativ; 

 Nu se sterg vasele;  

 

20.7. Circuitul lenjeriei  

(1)Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate şi depozitarea acesteia în secţie, colectarea lenjeriei 

murdare şi transportul ei la spalatorie, conform programului stabilit pe unitate. 

(2)Sacii se transporta cu caruciorul, cu liftul, numai între orele alocate. ATENTIE! Se va folosi numai liftul destinat 

transportului de lenjerie.  

(3)Caruciorul se curata şi se dezinfecteaza cu solutii dezinfectante. 

Scop:  

 evitarea contaminarii mediului extern cu agenti patogeni proveniti de la pacienti, 

 prevenirea infectarii persoanelor care o manipuleaza. 

Cod culori: 

 rosu - galben - lenjerie murdara, lenjerie contaminate cu materii organice (sange, alte secretii, materii organice); 

Lenjeriile care se colecteaza in sacul rosu-galben vor fi pulverizate cu o solutie clorigena in momentul colectarii 

lor/inainte d sigilarea saciilor. 

 transparent- lenjeria curata; 

 albastru – lenjerie nuradara nepatata. 

(4)Sacii -se vor umple doar 1/3 din volum si se transporta inchisi etans. 

(5)Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac, evitand manevre inutile (sortare, scuturare). 

(6)Lenjeria provenita de la pacienţii cu diverse afectiuni infecto-contagioase se colecteaza separat, se inscriptioneaza şi se 
anunta spalatoria. 

(7)Se interzice numararea şi sortarea lenjeriei murdare în saloane, pe culoare sau alte puncte ale secţiei. 
(7)Obligatoriu se folosesc manusi şi masca pentru colectarea lenjeriei. 
(8)Depozitarea lenjeriei curate se face în spatii special amenajate care vor fi periodic curatate şi dezinfectate. 

(9)Pentru nou- nascuti lenjeria de pat şi de corp este sterilizata precum şi inventarul moale (cearceafuri, campuri, 

echipament de protecţie) utilizat pentru intervenţiile chirurgicale şi asitenta la naştere. 
(10)Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de catre CPIAAM. 

 

20.8.Circuitul deșeurilor  
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(1)Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar măsurile ce se iau pentru evitarea contaminarii mediului extern 

prin asigurarea unei colectari şi evacuari corespunzătoare a acestora. 

(2)Generalitati: 

 reziduri rezultate din activitatea medicala -  toate deseurile (periculoase sau nepericuloase) care se produc în 

unitatile sanitare. 

 reziduri nepericuloase -  sunt toate deseurile menajere, ca şi acele deseuri asimilate cu cele menajere (ambalaje din 

hartie, plastic etc.) care nu sunt contaminate cu sange sau alte lichide organice. 

 reziduri periculoase sunt deseurile solide şi lichide, care au venit în contact cu sange sau alte lichide biologice 

(tampoane, comprese, tubulatura, seringi etc.), obiecte taietoare- intepatoare (ace, lame de bisturiu etc. 9, resturi 

anatomo- patologice. 

(3)Colectarea deseurilor 

(3.1)Deseurile nepericuloase se colecteaza la locul de producere în pungi negre. Pungile vor fi ca lungime dublul inaltimii 

recipientului, astfel incat sa imbrace complet şi în exterior recipientul, în momentul folosirii. Dupa umplere se ridica partea 

exterioara, se rasuceste şi se face nod. Pungile pline cu deseuri se aduna de la locul de producere (saloane, Sali de 

pansamente, Sali de tratamente, camera de garda, birouri etc.) în saci negrii. 

(3.2)Deseurile periculoase se colecteaza astfel: 

   - cele infecţioase lichide şi solide în cutii galbene cu sac în interior, sacile sunt etichetate cu mentiunea: “Pericol biologic”. 
   - cele taietoare-intepatoare în cutii galbene din plastic. 

Dupa umplere recipientele se inchid ermetic . 

  - cele anatomo- patologice se colecteaza în cutii galbene cu saci în interior prevazute cu 

dunga rosie. 

(4)Transportul deseurilor: 

Toate deseurile colectate în saci negri se transporta în pubele la rampa de gunoi a spitalului şi se depoziteaza pana la 

evacuare finala în containere. Toate deseurile colectate în cutii galbene se transporta la depozitul de infecţioase a spitalului 
şi se depoziteaza pana la evacuarea finala. 

Transportul deseurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igienă şi 
securitate în scopul protejerii personalului si populatiei generale. 

Transportul deseurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. 
Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor; acestea se spala şi se dezinfecteaza după  fiecare utilizare, în locul unde 

sunt descarcate. 

Este interzis accesul persoanelor neautorizate în incaperile destinate depozitarii temporare a deseurilor infecţioase. Locul de 
depozitare temporara a deseurilor infecţioase este prevazut cu dispoziţiv de inchidere care sa permita numai accesul 
persoanelor autorizate. 

Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, din care maxim 48 de ore în 

incinta unităţii, maxim 24 de ore in incinta sectiei. 

Capitolul XXI - Drepturile şi obligaţiile pacienţilor 

21.1.Definitii 

1. Pacient: persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate; 
2. Discriminare: distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, de apartenenţa 
etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale. 

3.Îngrijiri de sănătate: servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical 
4. Intervenţie medicală: orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic  preventiv, terapeutic sau de 

reabilitare . 
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5. Îngrijiri terminale: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, 

atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi 
îngrijirile acordate în apropierea decesului. 

 

21.2.Drepturile pacientului  

(1)Drepturile pacientului sunt prevăzute in Legea nr. 46/2003 şi prevăd că pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea 
mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale şi  de a fi respectate 

ca persoane umane, fără nici o discriminare.Unitatea asigura accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără 
discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie 
personală. 
(2)In baza unor acorduri de colaborare incheiate in temeiul prevederilor O.M.S. nr. 1091/2006,  pacientii critici sunt 

transferati la unitati sanitare de rang superior.  

(3)În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după 
externare, unitatea stabileşte parteneriate cu alte unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, care 
dispun de medici, cadre medii sanitare şi alt personal calificat. 

(4)Asiguraţii au dreptul să aleagă furnizorul de servicii medicale. 

(5)Spitalul asigura pacientilor sustinere psihologica si sprijin moral si confesional prin preotul de la biserica.  

21.2.1.Dreptul pacientului la informatia medicala 

(1)Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.  

(2)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.  

(3)Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata 

spitalizarii.  

(4)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor 

potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului 

si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.  

(5)Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic 

i-ar cauza suferinta.  

(6)Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de 

specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in 

limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.  

(7)Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul 

sau.  

(8)Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul 

pacientului.  

(9)Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.  

(10)Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un 

rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.  

21.2.2.Consimtamantul pacientului privind interventia medicala 

(1)Personalului medical ii revine obligatia de a obtine consimtamantul informat al pacinetului, inainte de orice 

act/interventie medicala. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, 

raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.  

(2)Acordul pacientului informat cu consimtamantul pacientului trebuie sa fie conforma cu  Anexa 1 din Ordinul  nr.  

1411/2016 si se da in scris. 

(3)Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are 

dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.  
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(4)În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu poate comunica în mod eficient, 

din pricina condiției medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimțământului, acordul scris se 
poate obține de la soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înțelege, în 
ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 
(5)Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmități i se va solicita exprimarea verbală a consimțământului pentru 
actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de 
consimțământ informat. Pacientului care nu știe carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat 

dacă acesta reprezintă voința sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de 
consimțământ informat. 
(6)In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este 

necesar.  

(7)În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu pot 
contacta reprezentantul legal, soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită situației de urgență, și nu se poate 
solicita nici autorizarea autorității tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în 

mod ireversibil, sănătatea și viața pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce va fi păstrat la 
foaia de observație a pacientului, prin completarea formularului Raport privind asistența medicală acordată în situații de 
urgență, prevăzut în anexa nr. 2 din Ordin  nr. 1411/2016. 

(8)In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a 

deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.  

(9)In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal 

refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.  

(10)Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spital si de doi medici pentru pacientii din 

ambulator.  

(11)Consimtamantul pacientului este obigatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice 

prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 

(12)Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical si la cercetarea stiintifica. 

Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii  

consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.  

(13)Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in spital fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt 

necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.  

(14)Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea 
diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimţământul 
acestora. 

(15)În toate situaţiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unităţile sunt obligate să asigure obţinerea consimţământului scris 
pacientului, prin completarea formularului "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare", 
prevăzut în anexa nr. 1. din Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului, art.7. 

21.2.3.Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 

(1)Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 

personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acetuia. 

(2)Unităţile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. 
(3)Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris, prin completarea 
formularului "Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele 
norme. 

(4)Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de maximum 48 de ore 
de la înregistrarea solicitării. 
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(5)Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face după completarea de către pacient a formularului "Declaraţie 
privind comunicarea documentelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 4 la norma de aplicare a Legii  nr. 46/2004.  

(6)Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau 

daca o lege o cere in mod expres. 

(7)In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul 

pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. 

(8)Pacientul are acces la datele medicale personale. 

(9)La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la 
cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar 

cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. 
(10)Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele 
investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului 
"Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 5 in norma de aplicare a Legii 

nr. 46/2004. 

(11)Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune 

influenteza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. 

(12)Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentu sanatatea publica.  

21.2.4.Drepturile pacientului in domeniul reproducerii 

(1)Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata 

mamei.  

(2)Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii 

reproducerii, fara nici o discriminare.  

(3)Dreptul femeii de a hotara daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor 

de risc imediat si major pentru viata femeii. (2)Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure 

metode privind sanatatea reproducerii.  

(4)Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.  

21.2.5.Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale 

(1)In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt 

disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.  

(2)Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditii de dotare necesare si personal 

acreditat.  

(3)Se excepteaza de la prevederila aliniatului (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.  

(4)Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.  

(5)Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul 

ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai 

aproape de cel familial.  

(6)Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.  

(7)Personalul medical si nemedical din spital nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l 

determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii. 

(8)Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.  

(9)Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.  

(10)Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si 

nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt 

personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.  

(11)Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta in program continuu.  
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(12)Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului 

medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in Legea drepturilor pacientului nr. 46/21. 01. 2003 atrage, 

dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale. 

(13)Informatiile privind sanatatea persoanelor se pastreaza la directiile de sanatate publica teritoriale, precum si la Centrul 

de Calcul si Statistica Sanitara si, dupa caz, la institutele de sanatate publica si pot fi folosite in scopul intocmirii rapoartelor 

statistice nenominalizate, in vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei. Folosirea in alte scopuri a informatiilor 

inregistrate se poate admite numai daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:  

a) exista o dispozitie legala in acest sens;  

b) acordul persoanei in cauza;  

c)datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau a comunitatii, dupa caz;  

d)stabilirea vinovatiei in cadrul unei infractiuni prevazute de lege.  

(14)Pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii care au acces la 

acestea, prin activitatea pe care o desfasoara, in mod direct sau indirect.  

(15)Pacientii au dreptul sa primeasca vizitatori, daca starea sanatatii le permite, in holurile pentru vizitatori si nu in saloane, 

iar in situatia in care conditiile meteorologice permit sa primeasca vizitatori in curtea spitalului, respectandu-se programul 

de vizita.  

(16)Accesul vizitatorilor in Blocul Operator, Blocul de nasteri, Sectia Neonatologie, Sectia ATI, sterilizare centrala, 

laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen este strict interzis. 

(17)Este interzisa acordarea asistentei medicale in prezenta apartinatorilor. 

(18)Prezentul capitol se completeaza cu prevederile privitoare la drepturile si obligatiile bolnavilor existente in legislatia in 

vigoare. 

21.2.6.Obligatiile pacientilor  

a) Să respecte regulile ce se aplică în spital (ROF, RI); 
b) Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital; 
c) Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital; 
d) Să nu deterioreze bunurile din spital; 
e) Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; 
f) Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie; 
g) Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu 

depăşească timpul care i-a fost acordat; 

h) Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru şederea în spital; 
i) Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară. 

(1)In cazul in care pacientii au credinta că drepturile lor nu au fost respectate, acestia poate depune o plângere sau o 

sesizare motivata, adresata Conducerii unitatii, prin inregistrarea acesteia la Registratura/Secretariatul unitatii. 

Capitolul XXII - Acces la informatii/date, prelucrarea si protectia acestora 

22.1.Generalitati 

(1)Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numărul de inregistrare al acestora va fi precedat de 
litera S, iar pe fiecare pagina se va inscrie "secret de serviciu". 

(2)Informaţiile secrete de serviciu constituite in dosare, precum si cele legate in volume distincte se marcheaza pe coperta si 
pe pagina de titlu. 
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(3)Clasificarea informaţiilor este necesară pentru a permite atât alocarea resurselor necesare protejării acestora cât şi 
pentru a determina pierderile potenţiale ca urmare a modificărilor, pierderii/distrugerii sau divulgării acestora. Pentru a 
asigura securitatea şi integritatea informaţiilor, acestea se împart în trei categorii principale: 

 Publice 

 Confidentiale 

 Secrete 

(4)Managerul şi şefii compartimentelor răspund de evaluarea periodică a schemei de clasificare a informaţiilor. Toate 
informaţiile din cadrul spitalului trebuie să se regăsească în una din următoarele categorii. Clasificarea informaţiilor pentru 
a permite atat alocarea resurselor necesare protejării acestora cat si pentru a determina pierderile potentiale ca urmare a 
modificărilor, pierderii si distrugerii sau divulgării acestora. 
(5)Pentru asigurarea si integritatea informaţiilor, acestea se impart in 3 categorii principale: 

- Publice - informaţii accesibile oricărui utilizator din interiorul sau  exteriorul spitalului. Divulgarea, utilizarea 

neautorizata sau distrugerea acestora nu produce efecte asupra spitalului, sau acestea sunt nesemnificative, (ex: informaţii 
de pe aviziere, servere web publice, ştiri de presa, informările managerului) 

- Confidentiale - informaţii prevăzute in legislaţie care nu trebuie făcute publice. Se includ si informaţii pe care 
spitalul trebuie sa le protejeze conform legislaţiei in vigoare.  

- Secrete - informaţii cu valoare economica ori alte informaţii legate de acesta, ce nu au legătură cu identitatea 
(buletine de analiza, diagnostice, etc) 

(6)La baza masurilor de prevenire a scurgerii de informaţii stau urmatoarele: 
- Autorizarea personalului pentru acces la informaţii absolut necesare indeplinirii atribuţiilor de serviciu. 
- Stabilirea si asigurarea aplicarii masurilor de protectie in mod diferentiat pe zone de securitate si in funcţie de 

nivelurile de acces la informaţii. 
(7)Accesul la informaţiile clasificate este permis numai in baza verificărilor si abilitaţilor legale. 
(8)Aplicarea in mod obligatoriu si unitar a masurilor de protectie atat in locurile in care se depoziteaza informaţiile 
clasificate si in cazul sistemelor informaţionale care stocheaza , prelucreaza sau transmit informaţii de acest fel. 
(9)Raspunderea personala privind aplicarea masurilor de protectie stipulate de prevenire a scurgerii de informaţ ii clasificate. 

(10)In cadrul spitalului se intocmesc, se pastreaza, proceseaza, multiplica, manipuleaza, transporta, transmit si se distrug 

informaţii clasificate din clasa SECRET DE SERVICIU. 

(11)Lista informaţiilor clasificate (documente, date, obiecte sau activitati, indiferent de suport sau forme) pe clase si niveluri 

de secretizare detinute Spitalul Municipal Gheorgheni deţine informaţii clasificate dupa cum urmeaza: 
a) clasa secret de serviciu; 

b) plan de paza, aparare, interventii, listă cu aparatura medicala din dotarea spitalului; 

c) situatii nominale si statistice; 

d) programul de scurgere a informaţiilor clasificate; 
e) documentele, datele si informaţiile din activitatea medicala a spitalului si ambulatoriului; 
f) mijloace si procedee specifice, metode, tehnice si echipamente de lucru folosite in activitatea medicala; 

g) documentele, datele si informaţiile primite in cadrul relaţiilor cu alte institutii; 
h) regulamentul de organizare si funcţionare a spitalului; 
i) documente centralizate cu privire la statele de plata, recompense si pedepse aplicate personalului unitatii; 

j) documente specifice privind confecţionare, evidenta, pastrare, predare- primire a ştampilelor, sigiliilor, a 
stantelor de timbru sec; 

k) actele de cercetare a personalului unitatii; 

l) ordine, circulare, rapoarte, situatii, procese verbale si corespondenta privind pastrarea, manipularea si 

gestionarea documentelor care nu sunt destinate publicitatii; 

m) rapoarte, dari de seama, informări si sinteze ale activitatiilor cadrelor medicale; 
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n) orice alte documente, date si informaţii care fiind date publicitatii ar afecta buna funcţionare a spitalului ori 
drepturile si libertăţile persoanei (pacienţilor). 

La nivelul spitalului sunt instituite următoarele zone de securitate și administrative: 

SECRET: 

- manager - 1 funcţie 

- director medical -1 funcţie 

- director financiar-contabil - 1 funcţie 

(1)Prezentarea persoanelor desemnate sa indeplineasca atributii pe linia informaţiilor clasificate: 
(2)in baza deciziei emise de manager, la nivelul spitalului a fost desemnata sa indeplineasca atributiile funcţionarului de 
securitate urmatoarea persoana: 

• Nume, prenume: Calota Eniko 

• Telefon fix si mobil 

(3)Atributiile si competente privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate: 
In conformitate cu prevederile art. 31 , alin 1 din Anexa la HG nr. 585/2002 persoanele desemnate sa indeplineasca 

atributiile funcţionarului de securitate la nivelul spitalului are urmatoarele atributii: 
- pune in aplicare si verifica respectarea prevederilor Ordinelor Ministrului Sănătăţii si ale Managerului; 
- intocmeste programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate pe care il supune avizarii managerului, 

iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia. 

22.2.Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate 

(1)Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru 
medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod 
neechivoc consimţământul atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care 
prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru 
împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile. 
(2)Cadrele medicale ale Spitalului Municipal Gheorgheni pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de 

sănătate, fară autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, 
integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate.  

(3)Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizaţie este interzisă.  Cu excepţia motivelor de 
urgenţă, autorizaţia prevăzută la aliniatul de mai sus poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din 
România. 

(4)Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin excepţie, aceste 
date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar 
persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza. 

22.2.1.Informarea persoanei vizate 

(1)In cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat 
să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană 
posedă deja informaţiile respective: 

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea 

tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor 
prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra 
datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

d)  orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând 
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seama de specificul prelucrării. 
(2)In cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul 
colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul 
primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care 
persoana vizată posedă deja informaţiile respective: 

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, 
existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama 
de specificul prelucrării. 
(3)Prevederile alininatului de mai sus nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, 
de cercetare ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte 
imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în 
situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege. 

22.3.Gestiunea  datelor si informatiilor medicale 

(1)Functia de gestiune a datelor si informatiilor medicale se refera la centralizarea, administrarea, protejarea si asigurarea 

back-up-ului datelor atat cu caracter general cat si cele cu caracter confidential.  

(2)Acest lucru se realizeaza prin metode specifice, avand ca suport atat partea structurala organizatorica – infrastructura IT, 

proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidentialitatii datelor cat si partea de management – 

organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecarui utilizator la 

datele solicitate.  

(3)Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecarei activitati operationale. Astfel, directorul financiar contabil 

este responsabil in ceea ce priveste structura si managementul datelor cu caracter contabil, seful compartimentului 

statistica este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate precum si limitarea accesului fizic la 

datele respective, seful fiecarei sectii este responsabil cu confidentialitatea datelor mentionate in FOCG, iar angajatul 

raspunzator de suportul IT fiind in masura sa gestioneze datele cat si fluxul acestora din punct de vedere hardware si 

software, asigurand asistenta tuturor celor implicati in gestionarea datelor ce fac parte din fluxul Spitalului Municipal 

Gheorgheni, in conformitate cu normele legale in vigoare cu privire la protectia datelor personale. 

22.4.Organizarea sistemului informatic si securitatea informatică 

(1)Organizarea sistemului informatic în cadrul Spitalului. 

(2)Reţeaua de calculatoare este constituită din: 
- componente active de reţea (router, switch) 

- staţii de lucru 

- sisteme de operare pentru staţii Windows, 
- protocol de comunicaţie TCP/IP. 

(3)Securitatea informatică este împărţită în următoarele domenii: 

A) Securitatea referitoare la instalare şi funcţionare 

 instalarea unui echipament de calcul trebuie să respecte specificaţiile furnizorului cu privire la alimentarea 
electrică, ventilare, magnetism, mediu electrostatic etc; 

 administratorul de reţea are obligaţia de a instala sisteme de operare si programe; 
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 administratorul de reţea are obligaţia de a gestiona reţeaua wireless, de a parola reţeaua şi de a schimba parola la 
o frecvenţă stabilită. deasemenea are obligaţia de a parola toate staţiile de lucru si de a pune la dispoziţie parola 
doar userului numit prin decizie la staţiile respective. 

 in perioadele de indisponibilitate ale unui echipament, elaborarea lucrării (colectarea datelor) se va face pe o altă 
statie de lucru din cadrul spitalului. 

 la o frecventă stabilită se realizează copii de siguranţă pentru calculator. copiile se păstrează pentru o perioadă de 
3 ani. 

B) Securitatea sistemelor 

-Toate sistemele cu acces la internet sunt prevăzute cu programe antivirus de calitate, astfel încât să se poată asigura atât 
securitatea sistemelor respective. 

C) Securitatea conţinutului documentelor şi a bazelor de date 

-Sunt stabilite reguli în ceea ce priveşte autorizarea de creare/citire/copiere/ştergere. 
-Folosirea identificatorului de utilizator (user ID ) si a parolelor permite accesul la : 

 activităti diverse asistate de calculator 

 date specifice unui compartiment. 

D) Securitatea comunicaţiei 
-Cu privire la protectia transferului de date, se menţionează că, în funcţie de poziţia în cadrul spitalului fiecare utilizator este 

autorizat pentru creare, citire, copiere, stergere, modificare documente. 

 

22.4.1.Drepturi pentru utilizatori 

-(IMPORTANT SI APOI ŞTERGI) - creezi un tabel cu numele personalului si dai drepturi cine are voie de citire cine de scriere de 

creare fişier, de copiere, etc) întreţinerea sistemului 
La solicitarea utilizatorului se intervine pentru asigurarea funcţionării sistemului prin: 

-curăţarea, reglarea, înlocuirea componentei defecte, 
-înlocuirea completă a sistemului si trimiterea lui la o firmă specializată în vederea remedierii defecţiunilor.   

   

22.5.Circuitul documentelor în unitate 

(1)Actele, documentele şi lucrările elaborate în cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni pot purta denumirea de dispoziţie, 
decizie, notă internă, înştiinţare, comunicare, notificare, referat etc. 
(2)Dispoziţiile sunt elaborate de fiecare structură implicată şi sunt trimise spre semnare managerului, fiind apoi difuzate prin 
intermediul secretariatului. 

(3)Numerele de dispoziţii/decizii se dau de Biroul Runos sau Compartimentul juridic. Originalul dispoziţiei/deciziei se 

păstrează la Biroul Runos/Compartimentul juridic. 
(4)Notele de serviciu/informări/cominicări şi notele interne de la manager sau ceilalţi conducători ierarhici, precum şi între 
structurile/compartimentele unităţii se comunică celor interesaţi prin intermediul secretariatului cu aprobarea managerului.  
(5)Comunicările generale urgente către secţie si alte compartimente pot fi transmise şi prin notă telefonică. 
(6)Documentele şi lucrările expediate din spital se înaintează spre aprobare şi semnare managerului de către şefii 
sectoarelor de activitate şi se transmit prin curier sau poştă, fax, mail. 
(7)Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi deţinători sunt, plus un exemplar care se va arhiva la 

serviciul de specialitate care l-a întocmit. 

(8)Cererile salariaţilor (CO, CM, cursuri perfecţionare profesională, concediu fără plată etc) trebuie să aibă aprobarea şefului  
ierarhic superior, precum si referatele de necesitate întocmite de şefii de secţii, se trimit la secretariatul unităţii care le vor 
redirecţiona către conducere sau serviciile implicate conform deciziei managerului privind circulaţia documentelor. 
(9)Toate documentele care circulă în şi între diferitele compartimente ale spitalului, atât cele externe primite din afara 
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unităţii, cât şi cele interne, generate în unitate, vor primi un număr de înregistrare . 
(10)Fiecare document (adresă) se va înregistra separat pentru a se putea urmări distinct circulaţia, modul de soluţionare şi 
detaliile expedierii documentului. 

(11)Înregistrarea documentelor se va face la secretariatul unităţii. 
(12)Între diferitele compartimente, documentele vor circula prin intermediu secretariatului, pe bază de semnătură de 
predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentelor, data 
predării/primirii, numele şi semnătura în clar a celui care a primit documentul. 
(13)Circuitul documentelor fizice de la manager la subordonaţii direcţi se face prin secretariat. 

(14)Fiecare compartiment va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel încât să se elimine pe cât 
posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

(15)Circuitul unui tip de document se poate modifica în funcţie de necesităţi, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi 
aduse la cunoştinţă celor implicaţi. 
(16)În cazul în care se doreşte expedierea unor documente prin alte servicii poştale (curierat rapid, poştă specială, scrisoarea 
cu confirmare de primire) compartimentul care solicită acest lucru trebuie să întocmească un referat prin care să justifice 
necesitatea expedierii prin astfel de serviciu. 

(17)În referat se va specifica clar: numele şi adresa destinatarului şi tipul de serviciu poştal prin care se va face expedierea. 
(18)Documentele scoase din circuit vor fi arhivate cu respectarea reglementărilor legale. 

22.6.Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale 

(1)Cererile, sesizările sau reclamaţiile salariaţilor/pacienţilor vor fi depuse la secretariatul unităţii, de unde vor fi înaintate 

către manager care le va direcţiona spre soluţionare serviciilor implicate în funcţie de problema reclamată. 
(2)Răspunsul va fi comunicat petiţionarului în maxim 30 de zile de la repartizarea spre soluţionare a cererii respective. În 
situaţia în care aspectele sesizate în petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, termenul de răspuns poate fi prelungit cu  

cel mult 15 zile. 

(3)În cazul în care petiţionarul formulează două sau mai multe petiţii cu acelaşi subiect acestea se vor conexa urmând să 
primească un singur răspuns. Dacă, după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi subiect, aceasta se va 
clasa, cu menţiunea că s-a răspuns. 
(4)Petiţiile anonime nu se iau în considerare. 
(5)Litigiile, reclamaţiile, sesizările, se vor rezolva pe cale amiabilă. în cazul în care nu se pot astfel rezolva, salariatul se poate 

adresa instanţei judecătoreşti competente. 
(6)Soluţionarea sesizărilor privind încălcarea normelor de conduită şi disciplină în relaţia pacient - medic - asistentă este de 
competenţa Consiliului Etic al unităţii. 
(7)Sesizarea poate fi depusă la secretariatul unităţii de pacient / aparţinător /cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-
au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. 
(8)Cererile petiţionarului legate de aspecte administrative, se vor trimite direct departamentelor implicate care vor soluţ iona 

problemele cu aprobarea managerului. 

22.7.Comunicarea interna si externa 

(1)Medicii, asistenta şefă, şefii de  birouri/compartimente au obligaţia de a informa personalul din subordine despre toate 
elementele noi apărute de care au nevoie pentru desfăşurarea activităţii sau care trebuie cunoscute de angajaţi. 
(2)Persoanele aflate direct în subordinea managerului, director medical, şef de secţie, birou, au obligaţia să-l informeze 

direct asupra datelor de ultimă oră apărute în lipsa sa. 

22.7.1.Comunicare între secţii, compartimente, birouri   

(1)In cazul în care se hotărăsc anumite aspecte (proceduri noi sau modificarea unor proceduri existente) care implică şi alte 
compartimente, compartimentul care le-a creat sau din iniţiativa căruia au apărut (şeful sau persoana desemnată) are 
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obligaţia de a informa toate celelalte secţii/compartimente implicate asupra noilor reglementări, în scris.  

22.7.2.Comunicarea externă   

(1)Toate materialele scrise adresate pentru exterior vor purta antetul spitalului şi cel puţin semnătura managerului. 

22.7.3.Relaţiile cu presa  se susţin prin intermediul purtătorului de cuvânt- manager şi pe linie medicală -directorul 

medical/presedintele Consiliului Medical. 

(1)Procedura de acces in Spitalul Municipal Gheorgheni a reprezentantilor mass-media este prevazuta in regulamentul 

intern. 

(2)Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate si a documentului de 

identitate, precum si cu acordul Managerului spitalului. 

(3)Reprezentantii mass-mediei pot filma in spital numai in spatiile pentru care managerul si- a exprimat acordul in mod 

explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii. 

(4)Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe 

durata prezentei acestora in incinta spitalului. 

(5)In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.3’’asigurarea de catre 
autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu conf.art.5 sau la cerere, prin 

intermediul persoanei desemnate in acest scop. 

(6)Informatiile de interes public sunt solicitate in scris. 

(7)Pentru informatiile solicitate, persoana desemnata pentru informare si relatii cu publicul are obligatia sa precizeze 

conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public. 

(8)Informatiile de interes public solicitate se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea unitatii. 

(9)Reprezentantul mijloacelor de informare in masa care va cere informatii de interes public  va prezenta reprezentantului 

desemnat acreditarea. 

(10)Accesul la informatii de interes public aprobat de conducatorului unitatii, va respecta dreptul la intimitate al pacientilor, 

fara a disturba activitatea si actul medical, se vor pune la dispozitie reprezentantului mass-media toate informatiile de 

interes public ce nu va incalca nici un alt drept prevazut de lege. 

Capitolul XXIII - Răspunderea civilă a unităţii şi a personalului medico-sanitar contractual în furnizarea de 

servicii medicale 

23.1.Răspunderea civilă a unităţii 

(1)Spitalul Municipal Gheorgheni răspunde civil, prin reprezentanţii săi legali, pentru prejudiciile produse în activitatea de 

prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa: 
a) infecţiilor nosocomiale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a putut fi controlată de 

către instituţie; 
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv, fără a fi reparate; 
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi sanitare, după expirarea 

perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora, după caz; 
d) acceptării de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase şi sanitare de 

la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege, precum şi subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale 
de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical. 

(2)Unităţile prevăzute la alin. (1) răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, 

în solidar cu acesta.infecţiilor asociate asistentei medicale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauza externa ce nu a 
putut fi controlată de către instituţie; 
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(3) Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, răspund civil şi pentru prejudiciile cauzate, în mod  

direct sau indirect, pacienţilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare. 
(4) Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, şi producătorii de echipamente şi dispozitive 
medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacienţilor 
în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor 

şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate, conform 
legislaţiei în vigoare. 

23.2.Răspunderea civilă a personalului medical contractual din unitate 

(1)Toate categoriile de personal medical au obligaţia obţinerii autorizaţiei de practică medicală, eliberată de autoritaţile 
competente din domeniu, corespunzătoare calificării profesionale însuşite, precum şi a asigurării de răspundere civilă, 
pentru greşeli în activitatea profesională. 
(2)Răspunderea civilă a personalului medical se referă la: 

a) prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştiinţe medicale insuficiente în 
exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament; 

b) prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul 
informat şi obligaţivitatea acordării asistenţei medicale; 

c) prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia 
cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară. 

(3)Răspunderea nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudicial constituie infracţiune 
conform legii. 

(4)Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia. 
(5)Personalul medical NU este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: 

a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, 
infecţiilor asociate asistentei medicale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale 

metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi 
dispoziţivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite; 

b) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate. 

Capitolul XXIV - Dispozitii finale 

(1)Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Gheorgheni, după aprobare va fi  adus la 

cunostinta salariatilor prin afisare la loc vizibil.  

(2)În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomiţând formulele 
şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de  însoţitorii şi vizitatorii acestora. 
(3)Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curatenia (care pot fi angajaţi ai unor firme de prestări 
de servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice 
disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi dispoziţivelor cu care îşi desfasoara activitate) cu preponderenta în 
perioadele destinate odihnei pacienţilor. 
(4)Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară, se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o 

maniera care sa excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreşte sau se urmăreşte o remunerare 
a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzuta de actele normative în vigoare, respectiv decât salariul obţinut pe 
statul de plata. 

(5)Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc activitatile unitatilor 

sanitare si a personalului din aceste unitati. 

(6)Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori  necesităţile legale de 
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organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer. 
(7)Prezentul regulament va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces - verbal sub 

semnătură de luare la cunoştinţă; pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a acestuia, prelucrarea se va face de 

către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, confirmarea de luare la cunostinta anexându-se la 

contractul de muncă. 
(8)Intreg personalul va respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 

acestora. 

(9)Intreg personalul are obligatia de a respecta si executa toate atributiile si responsabilitatiile ce decurg din documentele 

Sistemului Integrat al Calitatii- Manualul Calitatii, din protocoalele de practica medicala si procedurile operationale interne. 

(10)Nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare din domeniu si a Regulamentului de organizare si functionare al spitalului 

atrage raspunederea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, dupa caz, penala, in sarcina persoanelor vinovate. 

(11)Incalcarile dispozitiilor prezentului Regulament vor fi analizate de conducerea unitatii, aplicandu-se sanctiuni conform cu 

normele legale in vigoare. 

(12)Toate atributiile cuprinse in prezentul Regulament al spitalului se vor regasi in fisele posturilor salariatiilor spitalului. 

(13)Orice modificari intervenite in structura si atributiile unitatii se vor consemna imediat in Regulament de organizare si 

functionare. 

Regulamentul de organizare si functionare a fost dezbatut si aprobat de Consiliul de Administrare  in sedinta din 

data de ………………………….. si va intra in vigoare odata cu aprobarea lui de catre Consiliul Local Gheorgheni. 
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