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CAPITOLUL 1.  
ORGANIZAREA INSTITUTIEI 

 DISPOZITII GENERALE 
 

Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga a fost 

elaborat in conformitate cu Legea nr.46/2003 si condul de deontologie medicala, Ordinul nr.1384/2010 

privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a 

activitatii managerului spitalului public,  Ordinul 1723/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, 

Ordinul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale 

in unitatile sanitare, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Ordinul nr.1209/2006 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului etic ce 

functioneaza in cadrul spitalelor publice,Ordinul nr.921/2006 privind atributiile comitetului director din 

cadrul spitalului public,O.U.G. nr.243/2003 privind protectie atmosferei, HGR 1389/2010 pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind condi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă

s n tateăpentruăaniiă2011-2012, modifica prin H.G.nr.557/2011 si H.G.nr.304/2011 si a altor acte normative in 

vigoare, in temeiul carora isi desfasoara activitatea. 

 In conformitate cu Ordinul MSP nr. 996/08.06.2011 privind clasificarea Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga, unitatea sanitara a fost incadrata in categoria V. 

Art. 1. Spitalul de ortopedie si Traumatologie Azuga este, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii – TitlulăVIIă“Spitalele”,ăunitateăsanitaraăcuăpaturi,ădeăutilitateăpublica,ăcuăpersonalitateă

juridica, autoritatii administratiei publice locale, avand codul fiscal nr. 2845125  si contul IBAN nr. 

RO57TREZ5295041XXX000471 , deschis la Trezoreria Busteni. 

Art.2. Spitalul are sediul in Azuga, str.Victoriei, nr.2. Unitatea isi desfasoara activitatea medicala in 
___2__ imobile, in sistem pavilionar si cea administrativ- gospodareasca in alte __1___ imobile.  Imobilele 
respective si terenul aferent in suprafata totala de _2.000__ m.p. au fost trecute din domeniul privat al statului 
si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al orasului Azuga si in administrarea 
Consiliului Local Azuga, in baza H.C.L.nr.86/2008. In contractului de administrare nr.10278/27.10.2008, 
incheiat intre Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga si Consiliul Local al orasului Azuga,  s-a realizat 
darea in administrare pe perioada determinata de 5 ani a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara 
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activitatea Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, situat in Azuga, str. Victoriei, nr. 2, judetul 
Prahova. 

 
Art.3. - (1) Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga este unitate sanitara cu paturi, de utilitate 

publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. 
(2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare si paleative. 

func ionandăpeăprincipiileăprev zuteăînăLegeaă95/2006,ăparticipândălaăsigurareaăst riiădeăs n tateăaăpopula iei 
(3) Spitalul participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei, potrivit competentelor stabilite in 

conformitate cu criteriile Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si aprobate prin ordin al Ministrului 
Sanatatii Publice. 

(4)Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de 
prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice. 

(5) Spitalul raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor 
de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, precum si pentru acoperirea 
prejudiciilor cauzate pacientilor. 

(6) Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei 
persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor 
vitale, spitalul va asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de 
profil. 

(7) Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi,dezastre, 
atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la 
inlaturarea efectelor acestora. 

(8) Cheltuielile efectuate de unitatile spitalicesti se ramburseaza de la bugetul de stat, prin 
bugetele ministerelor sau institutiilor in reteaua carora functioneaza, prin hotarare a Guvernului, in termen de 
maximum 30 de zile de la data incetarii cauzei care le-a generat. 
 

Art.4. SpitalulădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzugaăăconstituieăînăacelaşiătimpăbaz ădeăînv amântăşiă
cerecetareă ştiin ific ă medical ,ă careă consolideaz ă calitateaă actuluiă medical,ă cuă respectareaă drepturiloră
pacien ilor,ăaăeticiiăşiădeontologieiămedicale,ăcuărespectarea legii. 
 

Art. 5 (1) Spitalul este obligat sa detina autorizatie sanitara de functionare care se emite in conditiile 
stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice si da dreptul  spitalului sa 
functioneze. Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de 
acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani. Neobtinerea 
acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de functionare conduce la desfiintarea spitalului. 

(2) Acreditarea garanteaza faptul ca spitalul functioneaza la standardele privind acordarea 
serviciilor medicale si conexe actului medical, certificand calitatea serviciilor de sanatate in 
conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare. 

(3) Acreditarea se acorda de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie cu 
personalitate juridica, ce functioneaza in coordonarea primului-ministru, finantata din venituri 
proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. 
 

Art.6 .Atribu iileă institu iei,ă activit ileă şiă sarcinileă personaluluiă suntă reglementateă prină normeă
elaborateădeăMinisterulăS n t iiăPubliceăşiăsupuseăcontroluluiăacestuia. 
 

Art.7.ă Problemeleă deă etic ă şiă deontologieă medical ă suntă deă competen a,ă dupaă caz,aă Colegiuluiă
MedicilorădinăRomânia,ă aăColegiuluiă FarmaciştilorădinăRomânia,ă sauă aăOrdinuluiăAsisten ilorăMedicaliă dină
România. 
 

Art.8. Rela iileă deă munc ă suntă reglementateă deă Codulă Munciiă aprobată prină Legeaă 53/2003ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăprecumăşiădeăContractulăColectivădeăMunc ălaănivelădeăramur ăsanitar ă
si Regulamentul intern. 
 

Art.9.Personalul incadrat are obligatia sa respecte prevederile contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a 
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normelor de aplicare, in caz contrar acesta va fi sanctionat disciplinar si va raspunde patrimonial 
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor conform R.I, 
Codului Muncii si principiilor raspunderii civile contractuale. 
 

Art.10. Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, institu ieăpublic ,ă func ioneaz ăpeăprincipiulă
autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale 
furnizateăpeăbaz ădeăcontracteăîncheiateăcuăC.A.S.PH.ăprecumăşiădinăalteăsurseăconformălegii. 
 

Art.11.Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului  de Ortopedie si Traumatologie 
AzugaăăcuăC.A.S.PH.ăreprezint ăsursaăprincipal ăaăveniturilorăînăcadrulăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăşiăseă
negociaz ăcuăconducereaăC.A.S.PH.deăc treăManagerulăunit iiăînăfunc ieădeăindicatoriiăstabili iăînăcontractul-
cadruădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăProiectulăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitaluluiăseăelaboreaz ă
deă c treă conducereaă spitaluluiă peă bazaă normelorămetodologiceă aprobateă prinăOrdinulăMinisteruluiă S n t iiă
Publice  
 

Art.12.Spitalulă deă Ortopedieă siă Traumatologieă Azugaă ă monitorizeaz ă lunară execu iaă bugetar ,ă
urm rindărealizareaăveniturilorăşiăefectuareaăcheltuielilorăînălimitaăbugetuluiăaprobat. 
 

Art.13.Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de 
serviciiă medicale,ă peă baz ă deă documenteă justificative,ă înă func ieă deă realizareaă acestora,ă cuă respectareaă
prevederilorăcontractuluiăcadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiăasigur riloră
socialeădeăs n tate. 
 

Art.14.Salarizarea personalului de conducere din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, 
precumăşiăaăcelorlalteăcategoriiădeăpersonalăseăstabileşteăconformălegii. 
 

Art.15. Veniturile spitalului provin din : 
 
Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga este o institutie publica, finantata integral din venituri 

proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele incasate 
pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse conform legii. 

 Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurari de sanatate reprezinta 
principala sursa de venituri in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu 
conducerea casei de asigurari de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul cadru de furnizare de 
servicii medicale. 

 Spitalul poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate 
private. 

 Spitalul poate primi sume : 
-contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului 

Prahova; 
- sumeăprimiteădeălaăbugetulădeăstatăprinăbugetulăMinisteruluiăS n t iiăPubliceă,ădeălaăbugeteleălocaleă

pentruăspitaleleădeăinteresăjude eanăsauălocală,ăseăasigur : 
a) desf şurareaăactivit ilorăcuprinseăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tate; 
b) dotarea cu echipamenteămedicale,ăînăcondi iileălegii; 
c) investi iiălegateădeăconstruireaădeănoiăspitale,ăinclusivăpentruăfinalizareaăcelorăaflateăînăexecu ie; 
d) expertizarea,ătransformareaăşiăconsolidareaăconstruc iilorăgravăafectateădeăseismeăşiădeăalteăcazuriădeă

for ămajor ; 
e) modernizarea,ătransformareaăşiăextindereaăconstruc iilorăexistente,ăprecumăşiăefectuareaădeărepara iiă

capitale; 
f) activit iăspecificeăunit ilorăşiăinstitu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie; 
g) activit iădidacticeăşiădeăcercetareăfundamental ; 
h) alteăcheltuieliăcurenteăşiădeăcapital. 
-Derularea si utilizarea programelor nationale de sanatate publica prin subprograme 
- Pentru activitati de invatamant prin rezidentiat 
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- Bugeteleălocaleăparticip ălaăfinan areaăunorăcheltuieliădeăadministrareăşiăfunc ionare, 
respectivă bunuriă şiă servicii,ă investi ii,ă repara iiă capitale,ă consolidare,ă extindereă şiă modernizare,ă dot riă cuă
echipamenteămedicale,ăaăunit ilorăsanitareăpubliceădeăinteresăjude eanăsauălocal,ăînălimitaăcreditelorăbugetareă
aprobate cu aceast ădestina ieăînăbugeteleălocale 

- donatii; 
- sponsorizari; 
- venituri proprii. 
- legate; 
- asocieriăinvesti ionaleăînădomeniiămedicaleăoriădeăcercetareămedical ăşiăfarmaceutic ; 
-închiriereaă unoră spa iiămedicale,ă echipamenteă sauă aparatur ămedicală c tre al iă furnizoriă deă serviciiă

medicale,ăînăcondi iileălegii; 
-contracteăprivindă furnizareaădeă serviciiămedicaleă încheiateă cuă caseleădeă asigur riă privateă sauăagen iă

economici; 
-editareaăşiădifuzareaăunorăpublica iiăcuăcaracterămedical; 
-servicii medicale, hoteliereăsauădeăalt ănatur ,ăfurnizateălaăcerereaăunorăter i; 
-serviciiădeăasisten ămedical ălaădomiciliu,ăfurnizateălaăcerereaăpacien ilor; 
- contracteădeăcercetareăşiăalteăsurse; 
- alte surse, conform legii. 

 
  Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaboreaza de Comitetul Director pe baza 

propunerilor sefilor de sectii si compartimente din structura spitalului, potrivit normelor metodologice 
aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si contractului colectiv de munca. 

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior, la 
propunerea managerului. 

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se repartizeaza pe sectiile si compartimentele din 
structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare. 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste pe sectii si compartimente, fiind un indicator 
al contractului incheiat intre manager si sefii sectiilor/ compartimentelor din structura spitalului. Abaterile fata 
de indicatorii din contractul cu managerul se analizeaza si se solutioneaza de conducerea spitalului cu 
conducerile structurilor in cauza. 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar autoritatii administratiei publice locale 
si se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii. 

 
Art.16. (1)Spitalulăpublicăesteăcondusădeăunămanager,ăpersoan ăfizic ăsauăjuridic . 
 
(2)Managerul spitalului trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior si al unor 

cursuri de perfectionare in management sau management sanitar.  
(3) Managerul incheie contract de management cu Consiliul Local Azuga  pe o perioada de 3 

ani.Contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen,in urma evaluarii anuale 
efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului sanatatii .  

      (4) Managerul va fi selectat prin concurs de consiliul de administratie.Selectia managerului se 
efectueaza prin licitatie publica conform dispozitiilor legii achizitiilor publice. 

 
CAPITOLUL 2.  

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI 
Art.17. Structura organizatorica a Spitalului  de Ortopedie si Traumatologie Azuga aprobata 

prin H.C.L. nr.142/28.12.2011 si avizata de Ministerul Sanatatii prin adresa 
NR.XI/A/1951/RL/742/31.01.2012. 
 

Art.18 (1) Structura organizatorica a spitalului  cuprinde: sectii, laboratoare, servicii de diagnostic si 
tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice si administrative. 

(2) Spitalul  are in componenta sa structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate, servicii de 
spitalizare de zi,  servicii paraclinice . Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod 
distinct cu casele de asigurari de sanatate sau cu terti in cadrul asistentei medicale spitalicesti sau din 
fondurile alocate pentru serviciile respective. 
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(3) Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga se infiinteaza si, respectiv, se desfiinteaza prin 
hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii, cu avizul consiliului local, respectiv judetean, dupa 
caz. 

(4) Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii pentru 
Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice, la 
propunerea conducerii spitalului, prin autoritatile de sanatate publica, cu avizul consiliului local. 

(5) In functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, structura organizatorica a 
spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga cuprinde: 
 
A. Structura activitatii medicale care se desfasoara in: 
a) Sectii cu paturi 
b) Compartimente cu paturi 
c) Compartiment de prevenire si control a infectiilor nozocomiale 
d) Laboratoare medicale; 
e) Sala de gimnastica 
B). Ambulatoriul de specialitate al spitalului: 
- cabinete de ortopedie si traumatologie 
- cabinete de recuperare, medicina fizica si balneara 
- medicina interna 
C). Structura activitatii farmaceutice 
- Farmacia pe spital 
D). Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: 
- atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc. 
E). Structura functionala care se desfasoara in: 
a) Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare 
b) Serviciul financiar contabil 
c) Compartiment statistica  si evaluare medicala 
d) Serviciul ATIARI 
In cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga functioneaza 1 (una) linie de garda dupa cum 
urmeaza :  
- 1 linie de garda –  ortopedie- traumatologie –aprobata prin Adresa D.S.P.Prahova nr.12265/25.10.2004 ;  
 

Art.19 Activitatea medicala în cadrul sectiilor cu paturi se desfasoara pe urmatoarele specialitati: 
1. Sectia ortopedie-traumatologie                                               40  paturi 

din care compartiment chirurgie artroscopica                    5 paturi 
2. Sectia recuperare,medicina fizica si baneologie                    40 paturi  
3. Compartiment ATI                                                                   5 paturi 
4. Compartiment medicina interna      10 paturi 

Camera de garda 
                                      TOTAL                                                     95 paturi  
5.   Spitalizare de zi                                                                         15 paturi  
                                      TOTAL                                                    110 paturi      
Servicii medicale asigurate : 

- Farmacie 
- Bloc Operator 

  - Unitate de transfuzie sanguina 
- Sterilizare 
-Laborator analize medicale 
-Laborator radiologie si imagistica medicala 
-Laborator recuperare , medicina fizica si balneologie 
- Compartiment statistica si evaluare medicala 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinet in  specialitatile  : 
- ortopedie-traumatologie 
-  recuperare, medicina fizica si balneologie 
- medicina interna 
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Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat   
       -Aparat functional 

Compartiment R.U.N.O.S 
Compartiment Financiar-Contabil 
Compartimentul intern specializat deăAchizi iiăPublice 
Serviciul Tehnic-Administrativ 
 Compartiment juridic 
 Compartiment clerical 
Bloc alimentar 
ServiciulădeăStatistic ăsiăevaluareămedicala 

A)         

TOTAL        PERS. ALT PERS. NR. PERS. NR. PERS. ALTE  

PERSONAL MEDICI din care   SANITAR SANITAR AUXILIAR TESA CATEG. 

DIN CARE :   REZIDENTI STAGIARI MEDIU SUPERIOR     DE PERS. 

1=2+5+6+7+8+9 2 3 4 5 6 7 8 9 

130 20 9   50 3 31 12 14 

         

         

PERSONAL  ASISTENTI  SURORI  MOASE REGISTR. STATISTICIAN  

SANITAR MEDIU MEDICALI MED.   MEDICALI      

DIN CARE :                

5=10+11+12+13+14   10 11 12 13   14  

50   47 1       2  

         

         

ALT PERSONAL                 

SANIT. SUPER. chimisti psiholog biolog prof. pers. de    farmacisti 

din care:         c.f.m. cercetare   

6=15+16+17+18+   15 16 17 18   19 20 

.19+20                 

3       2     1 

         

         

Nr. personal              

auxiliar spalatorese ing. infirm. brancard.    

din care :     curat.        

7=24+21+22+23   21 22 23 24    

31   2 14 13 2    

         

         

ALTE CATEG.           alte     

de PERSONAL  personal paza soferi muncit. categ.    

din care :         bucatari    

9=28+25+26+27   25 26 27 28    

14    1 11 2    

         

B)         

NR. STAGIARI , DIN CARE :     NR. REZIDENTI IN ANII 2-7    

medici farmacisti stomaologi. medici   faracisti. stomaologi.  

9       9        

         

Procedura de trimitere a graficelor de garzi 
 
I Scop  
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Art.20 Procedura are ca scop informarea cat mai corecta a medicilor si pacientilor, asupra medicilor 
care efectueaza serviciul de garda in spital, pentru eficientizarea activitatii medicale si deasemenea reflecta 
transparenta activitatii medicale.  

 
II Domeniul de aplicare  
 

Se aplica tuturor sectiilor medicale si chirurgicale care asigura linie de garda in cadrul Spitalului de 
ortopedie si Traumatologie Azuga.  

III Descrierea procedurii operationale  
1. Generalitati  

Continuitatea asistentei medicale se asigura prin serviciul de garda conform Ordinului MSP nr. 
870/2004 privind timpul de munca organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  
2. Continutul procedurii operationale  
Medicul sef de sectie intocmeste graficele de garda. .  
Aprobarea acestora de catre Directorul Medical are ca termen data limita de 20 a fiecarei luni. Varianta 
scrisa a graficului de garzi se arhiveaza un exemplar la nivelul sectiei si un exemplar la serviciul R.U.N.O.S. 
Dupa ce acestea au fost aprobate, trebuie realizata transmiterea graficelor de garda la secretariat de catre 
medicul responsabil cu intocmirea graficelor de garda.  
Termenul limita de transmitere a graficului de garzi este data de 25 a fiecarei luni.  
Orice schimb de garda se redacteaza in dublu exemplar se avizeaza de seful de sectie si se aproba de 
Directorul Medical in maxim 24 de ore de la solicitarea schimbului de garda. Un exemplar ramane la 
Serviciul R.U.N.O.S. iar al doilea se arhiveaza la nivelul sectiei. Graficul de garda va fi completat cu noile 
date si retransmise in aceeasi zi la secretariat.  

IV.Legislatie  
 

- Legea 95/2006 privind Reforma in Domeniul Sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare  
- Ordinul MSP 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca organizarea si efectuarea 
garzilor in unitati publice din sectorul sanitar.  
- Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea 285/2010 
privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice si OUG 19/2012 privind aprobarea unor 
masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;  
- regulament intern.  

V. Responsabilitati  
1. Medicii care intocmesc graficele de garda sunt responsabili :  
- de intocmirea graficelor de garzi in colaborare cu personalul medical al sectiei care realizeaza garzi;  
- de transmiterea catre Directiune a graficelor de garzi pentru a fi aprobate de catre Directorul Medical, pana 
in data de 20 a fiecarei luni;  
- de transmitere a graficelor de garzi aprobate, catre sectretariat pana in data de 25 a fiecarei luni;  
- de transmiterea catre Directiune pentru aprobare a oricarei modificari in graficul de garda aprobat, in aceeasi 
zi sau in cel mult 24 ore de la cerera schimbarii de garda;  
2. Medicul sef de sectie trebuie:  
- sa verifice si sa aprobe lista de garda prezentata de catre medicul responsabil din sectie;  
- in cazul in care nu este respectata procedura de catre medicul responsabil sa atraga atentia si sa se asigure de 
respectarea procedurii de catre acesta sau sa numeasca alt medic responsabil;  
- sa ia masurile necesare pentru existenta in sectie la ora 13 a fiecarei zile a unui numar minim de 5 paturi 
libere pentru cazurile ce necesita internare de urgenta in ziua respectiva;  
- sa asigure suportul medicului responsabil de pe sectia pe care este angajat pentru efectuarea in timp a 
graficului de garda;  
- in cazul in care numarul de pacienti care necesita internare de urgenta depaseste numarul de paturi libere 
acestia pot fi internati pe orice sectie chirurgicala sau medicala (dupa caz) care are locuri libere; in cazul in 
care se constata lipsa unui loc de internare intr-o sectie din spital, pacientul poate fi retinut in CPU pentru a fi 
tinut sub observatie pentru cel mult 24 ore pana la preluarea lui cu prioritate in sectia in care se va interna;  
3. Directorul Medical raspunde:  
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- de verificarea si aprobarea graficelor de garzi in aceeasi zi in care acestea sunt primite (pana la data de 20 a 
lunii in curs) 

 
Art.21 Spitalul are in componenta lui structura care asigura servicii Ambulatorii de specialitate. 

Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod distinct cu casa de asigurari de sanatate. 
 

Art.22 Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul de spital cuprind: consultatii, investigatii, 
stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau chirurgical, ingrijiri, recuperare, medicamente si materiale 
sanitare. 
 

Art.23  Activitatile organizatorice si functionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt 
reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatii. Activitatea profesionala, precum si respectarea 
manoperelor si a procedurilor medicale sunt supuse reglementarilor in vigoare. Problemele de etica si 
deontologie profesionala sunt de competenta, dupa caz, a Colegiului Medicilor al jud. Prahova, sau a 
Ordinului Asistentilor Medicali al jud Prahova. 
 

Art. 24 Formele de spitalizare sunt: 
a) spitalizare continua; 
b) spitalizare de zi. 
 

CAPITOLUL 3.  
 ATRIBUTIILE SPITALULUI 

 
Art. 25  Spitalul de ortopedie si Traumatologie Azuga isi desfasoara activitatea medicala, avand ca 

obiective principale: 
-asigura si raspunde de organizarea activitatii de asistenta medicala , de urgenta, curativa si de recuperare 
medicala a bolnavilor; 
- desfasoara activitati de educatie medicala continua pentru personalul propriu, suportate din veniturile proprii 
ale acestora; 
- asigura conditii de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor 
aprobate de MS; 
- raspunde potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, 
alimentatie si de prevenirea infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 
sanatatii, ce determina prejudicii cauzate pacientilor, stabilite de catre organelle competente. Pentru prejudicii 
cauzate din culpa medicala, raspunderea este individuala; 
- are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care 
se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilirea functiilor vitale, spitalul va 
asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico - sanitara de profil. 
- va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, 
conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor; 
-indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitare-antiepidemice prin sectia de 
prevenire si control a infectiilor nozocomiale dispunand în situatii deosebite masuri antiepidemice; 
-coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si al produselor stupefiante psihotrope si toxice, în 
conformitate cu prevederile legale; 
-intocmeste anual necesarul de medicamente si produse biologice de uz uman; 
-coordoneaza si urmareste aprovizionare cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în cadrul spitalului; 
-organizeaza, în situatii deosebite (ex.epidemii) asistenta medicala, asigurand rezerva de mobilizare cu 
medicamente si materiale sanitare; 
-sprijina informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate si organizarea 
manifestarilor stiintifice; 
-indruma si controleaza activitatea privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitar; 
-in conformitate cu reglementarile legale spitalul promoveaza, transfera si detaseaza personalul sanitar, 
organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante sub controlul Directiei de  Sanatate 
Publica a jud. Prahova; 
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-aplica structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si normativele de personal al 
spitalului stabilite de Ministerul Sanatatii; 
-propune realizarea de investitii în cadrul spitalului; 
-asigura instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele necesare bunei desfasurari a activitatii în sectia 
ATI; 
-conlucreaza cu Directia de Sanatate Publica Prahova si UMF pentru formarea si perfectionarea pregatirii 
profesionale a personalului; 
-continuarea abordarii asistentei medicale în toate stadiile de evolutie a bolii prin cooperarea permanenta a 
medicilor din unitate sau alte unitati, daca este cazul; 
-utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a utilajelor tehnice de investigatii si tratament; 
-acordarea asistentei medicale si urmarirea pacientilor cu boli infectioase cu potential cronic; 
-primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta; 
-efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor ambulatorii si 
spitalizati; 
-depozitarea, prepararea, difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si a altor produse 
tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; 
-controlul si urmarirea calitatii medicamentelor în vederea ridicarii eficientei tratamentelor, evitarea riscului 
terapeutic si a fenomenelor adverse; 
-informarea si documentarea în domeniul medicamentelor; 
-informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evolutiei acesteia, în scopul 
asigurarii eficientei tratamentului aplicat; 
-crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, atat din punct de vedere 
cantitativ cat si calitativ precum si servirea mesei în conditii de igiena; 
-realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectie a muncii si apararea impotriva 
incendiilor, conform normelor în vigoare; 
-spitalul este obligat sa inregistreze persoanele carora le acorda asistenta medicala, sa le intocmeasca fisa de 
consultatie, foi de observatie si alte asemenea acte, stabilite prin dispozitii legale; 

De asemenea, va elibera la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor legale, certificatele 
medicale pentru incapacitate temporara de munca, buletine de analiza, certificate de constatare a decesului si 
alte asemenea acte. 
 
Art.26 Pentru îndeplinirea obiectivelor spitalul are ca atribuţii principale: 
1. acordarea asistentei medicale , de urgenta, curativa si de recuperare medicala a bolnavilor; 
2. asigurareaă consulta iilor,ă investiga iilor,ă tratamenteloră şiă aă altoră îngrijiriă pentruă bolnavi în regim de 
spitalizareăcontinu ,ă 
3. recuperareaămedical ăaăbolnavilor 
4.  informareaă pacientuluiă si/sauă aă reprezentan iloră acestuiaă asupraă bolii,ă şiă m suriloră terapeutice,ă înă
vedereaă cresteriiă eficien eiă şiă complian ei,ă înă conformitateă cuă Legeaă 46/2003, Ordinului 386/2004 privind 
aprobareaă Normeloră deă aplicareă aă Legiiă drepturiloră pacientuluiă şiă Legeaă 487/2002,ă cuă modificarileă siă
completarile ulterioare; 
5. controlulă tratamentuluiă înă sensulă creşteriiă eficacitatii,ă cuă evitareaă riscuriloră terapeutice şiă reducereaă
reac iilorăadverse,ăpeăbazaăinform riiăşiădocument riiăînădomeniulămedicamentelor; 
6. asigurarea desfasurarii practice a invatamantului medical postliceal in conformitate cu reglementarile 
in vigoare; 
7. creareaăuneiăambian eăpl cute,ăasigurareaăuneiăalimenta iiăigienice,ăadaptateăbolii,ădinăpunctădeăvedereă
calitativăşiăcantitativ; 
8. promovareaăeduca ieiăpentruăs n tateăşiăaăm surilorădeăpreven ieăprimar ; 
9. monitorizareaărespect riiădemnit iiăprofesionale,ăaănormelorădeăetic ăşiădeontologieămedical ; 
10. aplicareaăm suriloră deă prevenireă aă infec iiloră interioare,ă protec iaămunciiă şiă pazaă contraă incendiilor,ă
conform normativelor în vigoare; 
11. asigurareaăprotec ieiămaternitatiiă- protec iaăs n t iiăşi/sauăsecurit iiăsalariatelorăgravideăşi/sau mame 
la locurile lor de munca 
12. asigurareaăfunc ion riiăînăperioadeădeăcalamit iăsauăînăalteăsitua iiăcuăcaracterădeosebit; 
13. întocmireaă şiă p strareaă eviden eloră statisticeămedicale,ă aă documentelorămedicaleă şiă aă celorlalteă acteă
stabilite prin dispozi iileălegale; 



Page | 14 

 

14. eliberareaă corect ă aă certificateloră medicaleă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă bileteloră deă
externare,ăprescrip iilorădeămedicamente,ăadeverin elorămedicale,ăcertificatelorădeăconstatareăaădeceselor; 
15. înregistrareaăşiăraportareaăactivit iiădesf şurate,ădocumenteleăfolositeăşiăcircuitulăacestoraăintegrându-
seăînăsistemulăinforma ionalăstabilitădeăMinisterulăS n t ii; 
16. stabilireaădeătarifeăpentruăacteleăpentruăaăc rorăeliberareăesteăabilitat,ăprecumăsiăpentruăalteăactivitati si 
servicii; 
17. fundamentareaă bugetuluiă spitaluluiă peă bazaă necesaruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aă tuturoră nevoiloră
spitaluluiăcuăasigurareaăexecu ieiăbugetareăconformăactelorănormativeăînăvigoare; 
18. elaborareaăşiăînaintarea,ăspreăaprobare,ăaăstructurii organizatoriceăşiăaăstatuluiădeăfunc iuni,ăînăcondi iileă
legii; 
19. stabilirea  atributiilor corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile 
contractului colectiv de munca la nivel de ramura de sanitara 
20. controlul asupraămoduluiădeăindeplinireăaăsarcinilorădeăserviciu;ăprecumăşiăîndeplinireaăacestora; 
21. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara  si regulamentului intern. 
22. organizareaăconcursurilorăpentruăocupareaăposturilorăşiăaplicareaăm surilorădeăformareăprofesional ăşiă
educa ieăcontinu ăconformălegiiănr.95/2006,ătitlulăXIIăart.414 
23. consultarea cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile 
sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 
24. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze 
contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 
25. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; 
26. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 
27. s ăelibereze,ălaăcerere,ătoateădocumenteleăcareăatest ăcalitateaădeăsalariatăaăsolicitantului; 
28. organizeaza activitatea de colectare, manipulare, depozitare si neutralizare a deseurilor in conformitate 
cu normele in vigoare- Ordinul MSP nr. 1226/2012. 
29. in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital,  
30.  orarul de distribuire a meselor pentru pacienti si personalul de garda este dupa cum urmeaza: 
dimineata   8- 8,30;   
pranz   12,30 – 13;   
seara   18 -18,30 si suplimentele pentru pacientii care beneficiaza de regim (diabet, hepatic,copii) dimineata la 
10 si seara 16 
31.echipamentul pentru personalul care lucreaza pe sectiile medicale se schimba in functie de ture, o data pe 
zi si ori de cate ori este nevoie pe zi. 
32.lenjeria se schimba la 3 zile, ori de cate ori este nevoie si obligatoriu la externalizarea pacientului in 
conformitate cu protocolul de manipulare a lenjeriei, protocol care se afla la nivelul fiecarei sectii  
33. Deratizarea :-se efectueaza semestrial si ori de cate ori este nevoie, conform planului anual DDD intocmit 
de C.P.C.I.N. , se efectueaza de catre de catre agetul DDD pe spital sau firma angajata, supravegheat de 
C.P.C.I.N. 
Dezinfectia curenta se efectueaza zilnic si ori de cate ori este nevoie de catre infirmiera, supravegheata de 
asistentul sef, asistentul de tura si C.P.C.I.N. 
Dezinfectia ciclica a saloanelor se efectueaza saptamanal de catre agentul DDD pe spital, supravegheat de 
asistentul sef si C.P.C.I.N. 
Dezinfectia terminala- situatie de risc epidemiologic, se realizeaza in spatiul in care apare situatia de risc 
epidemiologic de catre agentul DDD pe spital, supravegheat de C.P.C.I.N. 
Dezinsectia :-se efectueaza trimestrial si la necesitate conform planului anual DDD intocmit de C.P.C.I.N., se 
efectueaza de catre agetul DDD pe spital sau firma angajata, supravegheat de C.P.C.I.N. 
34.programul orar de curatenie al saloanelor/rezerva si anexe se face de doua ori pe zi si ori de cate ori este 
nevoie in conformitate cu protocolul de igiena al fiecarei sectii . 
35.intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces in toate anotimpurile se face catre personalul de la 
compartimentul de intretinere si reparatii in fiecare zi  intre orele 8 si 10 si de cate ori este nevoie. 
36.accesul pacientilor, apartinatorilor si vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii si sesizari este 
neingradit.Registru se afla in mod permanent la parterul Spitalului-sectia ortopedie traumatologie,  fiecare 
sectie avand obligatia de a face cunoscut acest lucru   
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37.pacientul se poate deplasa nerestrictionat in incinta spitalului(mai putin zonele interzise de acces) cu 
aprobarea asistentei de salon si a medicului curant cu exceptia perioadelor de vizite medicale si contravizite. 
38.apartinatorii sunt incurajati pentru ingrijirea pacientilor imobilizati la pat si pentru copii 0 - 16 ani in baza 
biletului de voie eliberat de medicul curant si aprobat de conducerea spitalului 
39. eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor se face din aparatul de urgenta al fiecarei sectii 
care este dotat cu baremul minim de medicamente prevazut in actele normative.In situatia in care nu sunt 
suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza 
condicii de prescriere a medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a facut recomandarea. 
40.anuntarea apartinatorilor in legatura cu decesul pacientului se face de catre medicul care a constatat 
decesul impreuna cu asistenta sefa   telefonic dupa 2 ore de la constatarea decesului, apel consemnat in 
registrul de note telefonice conform proceduri de externare a pacientilor decedati in spital 
41.dosarul pacientului intocmit de sectia medicala este inventariat si predat la arhiva unde se pastreaza 15 sau 
30 de ani in functie de diagnostic; 
42. prevenireaăşiăcombatereaăinfectiilorănosocomiale; 
43. Prevederile privind sectoarele si zonele interzise accesului public 
Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foate important deoarece poate reprezenta u  
potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni si prin echipamentul lor posibil 
contaminat. 
Vizitarea bolnavilor se face numai in orele stabilite de conducereaa spitalului in conformitate cu normele 
legale. 
In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentreu perioade bine determinate, la 
recomandarea Directiei de Sanatate Publica Prahova. 
In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protective primit la intrarea in sectie si care va fi 
indepartat la iesire. 
Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor contraindicate. 
Circuitul isotitorilor este asemanator cu cel al bolnavoilor. Circulatia insotitorilor in spital trebuie limitata 
numai la necessitate.  
Zonele interzise accesului public sunt : sectia A.T.I., bloc operator, sterilizare,  punctul de 
colectare a deseurilor periculoase, centrala termica ,   camera server spital, aceste zone sunt marcate cu semne 
de avertizare corespunzatoare; 
44. HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC 
puncte de risc cu rol important in declansarea  unui proces epidemiologic: 

 Terapia Intensiva  
 Bloc operator chirurgical  
 Sali tratament  
 Laboratoare  
 Sterilizare – zona de primire material nesteril  
 Activitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deseurilor medicale reprezinta un risc 

permanent 
 Personalul neinstruit: 

o nerespectarea uneori a circuitelor functionale (delimitate in timp printr-un program de functionare 
aprobat de conducerea unitatii) 
o Nerespectareaă“PrecautiunilorăUniversale” 
o Nerespectarea masurilor de asepsie si antisepsie 
CONCLUZII: 
Factorii care pot determina constituirea unui proces epidemiologic la nivelul Spitalului Sanador sunt: 
           a).Factori determinanti 

 Sursa de infectie:inexistenta saloanelor tampon la nivelul sectiilor pentru izolarea  bolnavilor  
cunoscuti cu etiologie infectioasa sau necunoscuti , printr-o eroare de diagnostic; personal medico-sanitar 
bolnav inaparent, atipic sau purtator preinfectios ori fost bolnav 

 Mecanism de transmitere: prin maini murdare, aer, alimente, lenjerie de pat, instrumentar, vectori; 
 Receptivitatea organismului: crescuta la imunodeprimati, batrani  politarati. 

            b). Factori favorizanti: 
 Economico-sociali: 
 Tratamentul excesiv cu antibiotice sau parenteral; 
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 Nerespectarea circuitelor; 
  Pacientii din sectiile de ATI prin agresivitatea interventiilor: sondaj urinar, intubare oro-traheala 

c) Factori naturali: 
-iarna pentru infectiile respiratorii si cel cald pentru tulburarile 

    digestive. 
RECOMANDARI:  
  Ritmul dezinfectiei curente si terminale  respectat 
 Igienizarea si dezinfectia  se realizeze cu mai multa seriozitate, in toate  locatiile spitalului dar mai ales 
atentie sporita in cele cu risc crescut epidemiologic enumerate . 
     In acest sens: 
           1. s-a realizat instructajul personalului responsabil privind: 
           -normele de sterilizare si mentinere a sterilitatii 
           - normele de dezinfectie si curatenie 
 
           2.se impune supraveghere si control permanent al acestor sectoare 
 Exista un ritm de dezinfectie ciclica pentru fiecare sectie/compartiment cu risc crescut. 
          3.respectarea protocoalelor si a normelor de igiena  
          4.ăstabilireaăurmatoruluiăritmăde”ăautocontrolămicrobiologic”: 
- sectii/ compartimente cu risc crescut (ATI, Bloc operator,–salubritati - la doua saptamani; sterilitati – 
lunar; AMF- trimestrial                
- in situatia unor rezultate necorespunzatoare SSCIN isi rezerva dreptul de a modifica acest ritm. 
                                                                         SSCIN; 
INFORMATII GENERALE                 DR BACESCU IURIE 
STABILIREA RISCURILOR  ACTIVITATII MEDICALE 
Agentii biologici se regasesc in numeroase sectoare de activitate. Intrucat sunt rar vizibili, riscurile pe care 
acestia le presupun nu sunt intotdeauna luate in considerare.  
Valori – limita de expunere profesionala. 
Pana in prezent nu a fost stabilite valori-limita de expunere profesionala pentru agenti biologici, desi unele 
State Membre au fixat limite pentru toxinele acestora. Diferenta esentiala dintre agentii biologici si alte 
substante periculoase consta in capacitatea lor de a e reproduce. In conditii favorabile, un microorganism se 
poate inmulti considerabil, intr-o perioada foarte scurta de timp. 
DEFINITIA  AGENTILOR  BIOLOGICI 
Agentii biologici contaminanti sunt considerati agentii biologici (bacterii, virusuri, ciuperci si paraziti) 
prezenti la locurile de munca si care actioneza asupra lucratorilor ca urmare a manipularii unor produse 
patologice sau a unor materiale contaminate. Acesti agenti biologici se pot transmite in mod direct de la 
bolnavii care primesc ingrijiri medicale, sau indirect, prin obiectele contaminate cu produsele biologice 
(sange, urina, materii fecale) sau patologice (ex. puroi) provenite de la bolnavi sau animale de laborator. 
 
MODUL DE TRANSMITERE A  AGENTILOR  BIOLOGICI PATOGENI 
Microorganismele (bacteriile, parazitii, virusurile si ciupercile) sunt prezente in mediul inconjurator, deci 
implicit si in mediul de munca. Anumite microorganisme, pot provoca, singure, boli infectioase mai mult sau 
mai putin grave. Numeroase infectii pot fi contractate de personalul sanitar in cadrul exercitarii meseriei,altele 
prin contactul cu pacientii bolnavi sau purtatori de germeni patogeni. 
Infectiile, care pot fi contractate, pot avea origine: 
- bacteriana (ex. bacilul tuberculozei, stafilococi, streptococi, pneumococi, coli, salmonella, shigella, antrax, 
vibrion holeric, antrax, leptospira, legionela, etc.) 
- parazitara (ex. tenie, scabie, giardie, etc.) 
- fungica (ex. candida albicans, histoplasma, actinomicete, aspergillus, etc.) 
- virala (ex. adenovirusurile, herpesvirusurile, virusurile hepatice, HIV, gripale si paragripale, urlian, rujeolic, 
enterovirusuri, etc.). 
 
Agentii patologici pot sa patrunda in organism pe cale: 
- respiratorie; 
- digestive; 
- sanguina; 
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- cutanata; 
- mucoasa conjunctivala 
Calea respiratorie 
Reprezinta calea cea mai probabila de infectare microbiana si cu toate acestea, cea mai putin luata in seama, 
mai ales in cazul activitatii din laboratoare. Intr-adevar, un mare numar de manopere, obisnuite in mediul 
sanitar, produc aerosoli care pot fi infectiosi. Acestia sunt produsi in tehnici de centrifugare, zdrobirea 
celulelor, deschiderea fara precautie a flacoanelor vidate, manevrarea lichidelor, agitarea mediilor, cantarirea 
pulberilor, improscari, flambarea anselor utilizate la insamantarea mediului bacterian, recoltarea si transportul 
probelor biologice fara precautii, schimbarea asternuturilor bolnavilor, etc. 
Propagarea aerosolilor infectati este cauzata si de existenta unor sisteme de ventilatie necorespunzator 
intretinute sau rau concepute. Sistemele de ventilare defecte pot fi surse de infectare chiar si in cladirile in 
care nu se lucreaza cu agenti biologici. 
Aerosolii se pot propaga la distante mari si infectiozitatea lor depinde de natura agentului contaminant si 
starea de imuno-rezistenta a persoanei ce risca sa fie contaminata, de rezistenta lor in mediul exterior. 
Calea digestiva 
Una din caile de contaminare pe cale digestiva este pipetarea cu gura, care trebuie in totalitate interzisa in 
laboratoare. Frecvent se produc contaminari pe cale digestiva datorita obiceiului de a fuma in timpul activitatii 
“laăpatulăbolnavului”ăsauăin timpul activitatii in laboratoarele de analize medicale, deficientelor de igiena sau 
erorilor de manevrare (boli cu transmitere digestive ca enterocolitele acute, dizenteria, hepatita acuta virala tip 
Aăsuntăconsiderateă“boliăaleămainilorămurdare”). 
Calea cutanata 
Trecerea microorganismelor prin piele se poate face prin patrunderea accidentala (rani, intepaturi, muscaturi) 
si apare destul de frecvent in cursul diferitelor activitati medicale (recapisonarea acelor dupan efectuarea 
tratamentelor injectabile, spalarea instrumentarului, in cursul interventiilor chirurgicale, a tratamentelor 
sromatologice, taieturile si juliturile provocate de cioburi, transportul deseurilor in saci necorespunzatori, 
manipularea necorespunzatoare a produselor biologice). 
Este sufficient ca pielea sa prezinte o solutie de continuitate, chiar invizibila cu ochiul liber, pentru ca 
particulele infectante sa patrunda usor in organism. 
Hepatitele acute virale de tip B sau C apar frecvent la chirurgi sau stomatologi. 
Calea mucoasa 
Ochiul, fiind foarte vascularizat, iar conjunctiva bulbara avand o suprafata de contact cu mediul ambient, 
reprezinta o cale importanta de contaminare, mai ales prin improscare oculara. 
In acest sens se cunosc infectii virale oftalmice, datorita contaminarii ocularelor de la microscoapele folosite 
colectiv, de tipul: 
- conjunctivite adenovirale; 
- infectii oculare cu virus herpetic; 
- conjunctivite purulente cu coci patogeni; 
- infectii oculare cu pioceanic; 
- micoze oculare cu aspergillus si actinomicete. 
De asemenea, mucoasa bucala si caile respiratorii superioare pot fi porti de patrundere a aerosolilor. 
Bolile infectioase si parazitare sunt determinate de contactul cu agentii biologici sau manipularea produselor 
biologice. 
Curatarea si dezinfectarea 
In situatiaăactualaăesteăimportantădeăstiutăcaăaldehideleă(formol,ăglutaraldehida…)ăsuntăineficienteăasupraă
agentilor transmisibili neconventionali si ca ele intaresc chiar rezistenta acestora la alte metode de dezinfectie.  
 Metoda de electie pentru sterilizare instrumentar chirurgical si material moale,  fiind cea la autoclav respectiv 
134 grade C si 121 grade C. 
In unitatea noastra ,  locurile de munca cu risc de infectare crescut sunt: 
- laboratoarele de analize; 
- locurile de prelevare si injectare; 
- sectiile de sterilizare- zona nesterila  
 
- locurile de prelevare a probelor de laborator;  
- blocurile operatorii; 
- serviciile cardio-vasculare; 
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Riscuri de contaminare in practica medicala 
Exercitareaăprofesiunilorădinădomeniulămedicalăimplic ăexpunereaăpersonalului la factori de risc specifici. 
Dintreăaceştia,ărisculădeăcontaminareăreprezint ăunulădinăriscurileăprofesionaleămedicaleămajore.ăAcestaăapareă
datorit ăexpuneriiăpersonaluluiălaăagen iiădeăcontaminareăspecificiăînăcursulăexercit riiăprofesiei.ăExist ă
reglement riălegaleăpentruădiminuareaăşi/sauăevitareaărisculuiădeăcontaminareăaăpersonaluluiămedical. 
Contaminareaăseăpoateăproduceăprinăexpunereălaăagen iăfizici,ăagen iăchimiciăşiăfarmaceutici,ăşiăagen iă
biologici.ăÎnăpracticaămedical ăexist ăpoten ialăde contaminareăradioactiv ,ăcontaminareăchimic ăşiă
contaminareăinfec ioas . 
Contaminareaăradioactiv ăapareăcaărezultatăalăexpuneriiăprofesionaleălaăradia iiăionizanteăşi/sauălaămaterialeă
radioactiveăsolide,ălichideăsauăgazoaseăfolositeăînăactivit ileănucleareămedicaleădeădiagnosticăşiătratament.ă
Grupaădeăriscămajorăoăconstituieăpersonalulădinăsec iileădeăradiologieăşiăradiodiagnostic,ăexpunereaă
profesional ăfiindăpracticăneglijabil ălaăcelelalteăcategoriiădeăpersonalămedical. 
Contaminareaăchimic ăcaărezultat alăexpuneriiăprofesionaleălaăagen iiăchimiciăşiăfarmaceuticiăfolosi iăînă
activitateaămedical :ăsubstan eăchimiceăsolide,ălichideăsauăgazoase,ăcareăpotăfiătoxice,ăcorosiveăoriăinflamabile;ă
medicamenteăşiăsubstan eăchimioterapice,ăcareăpotăfiăcitotoxice,ăgenotoxice, mutagene, teratogene sau 
carcinogene.ăContaminareaăchimic ăseăpoateărealiza,ădeăasemenea,ăprinăexpunereălaădeşeurileăchimiceă
rezultateădinăactivitateaămedical .ăPoateăafectaătoateăcategoriileădeăpersonalămedical 
Contaminareaăinfec ioas ăapareăcaărezultatăalăexpuneriiăprofesionaleălaăagen iăbiologici,ăreprezenta iădeăsângeă
sauăalteăfluideăbiologice,ăvirusuri,ăbacterii,ăparazi iăşi/sauătoxineăaleămicroorganismelorăetc.ăPoateăafectaătoateă
categoriile de personal medical prin contact cu organismul bolnavăsauăpurt torădeăboliăinfec ioaseăşiăcuă
produseleăbiologiceăaleăacestuia,ăînăcursulăactivit ilorădeădiagnosticăşiătratament,ăsauăprinăcontactăcuădeşeurileă
infec ioaseărezultateădinăactivitateaămedical .ăÎnăscopulăevit riiăacesteiaătrebuieărespectateăprecau iunileă
universale, standarde fundamentale, reglementate în tara noastra  prin Ordinul M.S nr. 916/2006, care se 
refer ălaăm surileăceătrebuieăaplicateădeăpersonalulămedicoăsanitarăînăpracticaămedical ,ăînăscopulăevit riiă
contamin riiăinfec ioaseăatâtăaăpersonaluluiămedical,ăcâtăşiăaăpacien ilor.ă 
Deşeurileăpericuloaseărezultateădinăactivitateaămedical ăpotăfiădeşeuriăanatomo-patologice,ădeşeurileă
infec ioase,ădeşeurileăîn ep toare-t ietoare,ădeşeurileăchimiceăşiăfarmaceutice. 
Deşeurileăanatomo-patologiceăcuprindăp r iăanatomice,ămaterialăbiopsicărezultatădinăblocurileăoperatoriiădeă
chirurgieăşiăobstetric ă(fetuşi,ăplacente),ăp r iăanatomiceărezultateădinălaboratoareleădeăautopsie,ăcadavreădeă
animaleărezultateăînăurmaăactivit ilorădeăcercetareăşiăexperimentareămedical .ăToateăacesteădeşeuriăseă
consider ăinfec ioaseăconformă“Precau iunilorăuniversale”ăsiăOrd.M.S.nr.219/2002. 
Deşeurileăinfec ioaseăsuntădeşeurileăcareăcon inăsauăauăvenităînăcontactăcuăsângeleăoriăcuăalteăfluideăbiologice,ă
precumăşiăcuăvirusuri,ăbacterii,ăparazi iăşi/sauătoxineleămicroorganismelor,ădeăexemplu:ăseringi,ăace,ăaceăcuăfir,ă
catetere,ăperfuzoareăcuătubulatur ,ărecipienteăcareăauăcon inutăsângeăsauăalteălichideăbiologice,ăcâmpuriă
operatorii,ăm nuşi,ăsondeăşiăalteămaterialeădeăunic ăfolosin ,ăcomprese,ăpansamenteăşiăalteămaterialeă
contaminate,ămembraneădeădializ ,ăpungiădeămaterialăplasticăpentruăcolectareaăurinei,ămaterialeădeălaboratoră
folosite etc. 
Deşeurileăîn ep toare-t ietoareăsuntăreprezentateădeăace,ăaceăcuăfir,ăcatetere,ăseringi cu ac, branule, lame de 
bisturiuădeăunic ăfolosin ,ăpipete,ăsticl rieădeălaboratorăoriăalt ăsticl rieăspart ă,ăcareăauăvenităînăcontactăcuă
materialăinfec ios.ăAcesteădeşeuriăseăconsider ăinfec ioaseăconformă“Precau iunilorăuniversale”siă
Ord.M.S.nr.219/2002. 
Deşeurileăchimiceăşiăfarmaceuticeăsuntădeşeurileăcareăincludăserurileăşiăvaccinurileăcuătermenădeăvalabilitateă
dep şit,ămedicamenteleăexpirate,ăreziduurileădeăsubstan eăchimioterapice,ăreactiviiăşiăsubstan eleăfolositeăînă
laboratoare. Sunt considerateădeşeuriăchimiceăşiăsubstan eleădeăcur enieăşiădezinfec ieă 
Suntăconsiderateădeşeuriăchimiceăşiăsubstan eleădeăcur enieăşiădezinfec ieădeteriorateăcaăurmareăaădepozit riiă
lorănecorespunz toareăsauăcuătermenulădeăvalabilitateădep şit,ădeăexemplu:ăsubstan eădezinfectante,ăsubstan eă
tensioactive etc. 
MASURI DE PREVENIRE  
 

de securitate; 
hide biologice in conditii de securitate; 

– manusi, ochelari, imbracaminte; 
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uritatea biologica 
 

-oăconduit ăadecvat ălaăloculădeămunc ,ăcuărespectareaăprevederilorălegale,ăpersonalulămedicalăareănuă
numaiăobliga ia,ădarăşiăinteresulădeăaăevitaăatâtăcontaminareaăpersonalului medical  cat si pacientilor. 
 
45 circuitul FOCG de la internare pana la externare : birou internari – sectie – birou internari-externari – 
statistica– arhiva; 
46. FOCG a pacientului in perioada spitalizarii se pastreaza la nivelul cabinetelor medicale respectand 
confidentialitatea datelor personale si medicale conform Ord.nr.46/2003; 
47 Accesul pacientului la FOCG, direct prin apartinatori legali si prin intermediul medicilor nomonalizati de 
pacient se face in conformitate cu legea nr.46/2003, OMS nr.386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare 
a legii drepturilor pacientului si legea nr.487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Eliberarea unei copii a FOCG se face, dupa depunerea unei cereri, aprobata de Manager. Copia FOCG va fi 
inmanataă personal,ă cuă prezentareaăBI/CI,ă seă vaă semnaăpeă formularulă deă cerereă aprobataă deăManager,ă “Amă
primităunăexemplar”. 
 

Art.27 Personalul din spital se compune din: 
A. Personalul medico-sanitar: 
a) personalul de conducere 
b) personal de executie 
B. Personalul din activitati auxiliare: 
a) personalul de conducere 
b) personal de executie 
c) muncitori 
C. Personalul din aparatul functional 
a) personalul de conducere 
b) personal de executie de specialitate 
c) personal de executie administrativ 
d) personal de deservire 

Numarul personalului aferent spitalului se stabileste în conformitate cu criteriile de normare in 
vigoare. 
 

Art. 28  In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar al Spitalului de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga, trebuie sa respecte fara limite fiinta umana, sa se conformeze normelor de etica si de 
deontologie; sa actioneze intotdeauna în interesul bolnavului; sa militeze pentru apararea demnitatii profesiei; 
sa ingrijeasca toti bolnavii ce-i revin fara discriminare si fara conditionarea de orice avantaje materiale sau 
servicii personale. 

Personalul din spital, trebuie sa actioneze cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor 
materiale si banesti, sa lupte impotriva oricaror forme de risipa a acestora. 

 
CAPITOLUL 4  

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SPITALULUI 
 

Art. 29  Organele de conducere ale spitalului sunt: 
a) consiliul de administratie; 
b)   comitetul director; 
c)   managerul 

  
Art. 30 – (1) Conducerea executiva a spitalului este asigurata de comitetul director. 
(2) Din comitetul director fac parte: 
a) managerul spitalului; 
b) directorul medical; 
c) directorul financiar contabil; 
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 Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii 
de sectie, de laborator sau de serviciu si membriiăconsiliuluiădeăadministra ie,ăauăobligatiaădeăaădepuneăoă
declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege:  
  Declaratia, se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia persoanelor in cauza; 
actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau 
activitatilor.  
  Declaratiile se afiseaza pe site-ul spitalului.  
 (3) Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul 
spitalului. 

(4) Comitetul director conduce activitatea intreaga a spitalului iar atributiile comitetului director sunt 
stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.. 

(5) Managerul spitalului conduce activitatea comitetului director. 
 
Art.31. Managerul are in subordine directa: 
- Comitetul Director 
- Consiliul Consultativ 
- Directorul Medical 
- Directorul Financiar- Contabil 
- Auditul Intern 
- Purtatorul de cuvant 
- Serviul intern specializat de achizitii publice 
- Serviciul de statistica si evaluare medicala 
- Compartimentul de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale 
- Consiliul Etic 
- Comisia de disciplina 
- Comitetul pentru situatii de urgenta 
Atributiile si limitele acestora sunt stabilite conform legislatiei in vigoare. 

 
Art.32. Directorul medical are in subordine directa urmatoarele : 
I. Sectiile si compartimente cu paturi 
II.Laboratoare medicale 
III.Compartimente medicale fara paturi 
IV.Ambulatoriul de specialitate 
V . Cabinete de specialitate 
VI.Sectiile, compartimentele si serviciile medicale fara paturi compuse din: 
•ăServiciulădeăstatisticaăsiăevaluareămedicala 
•ăCompartimentulăprevenireăsiăcontrolăaăinfectiilorănozocomiale 
•ăBlocăoperatoră 
•ăStatiaăcentralaădeăsterilizare 
•ăDietetica 
•ăFarmacieăcuăcircuit inchis 

 
 Directorul medical are in subordine directa urmatoarele : 
•ăConsiliulămedical 
•ăComisiaămedicamentului 
•ăComisiaădeăanalizaăaădeceselorăintraspitalicesti 
•ăComisiaădeăanalizaăD.R.G. 
•ăNucleulădeăcalitate 
•ăComisiaădeătrasfuzieăsiăhemovigilenta 
•ăComisiaădeăprevenireăsiăcombatereăaăinfectiilorănosocomiale 

 
Art.33. Directorul Financiar Contabil are in subordine directa urmatoarele: 
- Serviciul financiar – contabilitate 
- Biroul contabilitate 
- C.F.P. 
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A.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
 

Art.34. ConsiliulădeăAdministra ieăalăSpitaluluiădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzugaăaăfostăconstituită
înăconformitateăcuăprevederileăOrdonan eiădeăurgen ănr.ă48/2010,ăDispozitia nr.296/2013 a Primariei Azuga, 
HCL Azuga nr.151/2013, HCL nr.120/2012, O.M.S. nr.1431/09.07.2010ăşiăesteăformatădin:ă 

 
Membrii: 
Jr. Ivascu Claudiu   - consilier local - reprezentant Consiliul local oras Azuga 
Tudor Elena Carmen   - consilier local - reprezentant Consiliul local oras Azuga 
Dr.Gurita Adrian   - medic primar - reprezentant DSP Prahova 
Iosifescu Daniela Arabela  - chimist - reprezentant DSP Prahova 
Badoiu Ana-Maria   - consilier local - reprezentant Primaria oras Azuga 
Stanescu Stefania   - asistent med.licentiat- reprezentant OAMGMAMR- statut de invitat 
Dr.Nicolae Daniel   -medic  - reprezentant Colegiul Medicilor Prahova-statut de 

invitat 
 
Membrii supleanti: 
Dr.Dima Carmen Livia   - medic primar - reprezentant Consiliul local oras Azuga 
Ing.Ciripoiu Ion    - inginer - reprezentant Consiliul local oras Azuga 
Dr.Badea Mihai    - medic primar - reprezentant DSP Prahova 
Ch.Radu Magda   - chimist principal- reprezentant DSP Prahova 
Buduleci Ioana    - asist.med.pr. - reprezentant OAMGMAMR 
Dr.Nica Bogdan   - medic - reprezentant Colegiul Medicilor Prahova 
Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.   
 
Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale 

semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la 
sedintele consiliului de administratie.   

    Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre  
institutiile prevazute la alin. (2) si (3) din OUG 48/2010.   

    Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate  
simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.   

    Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:   
    a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si 

anuale;   
    b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin  

ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii 
administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului 
judetean, dupa caz;   

  c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii  
medicale ale populatiei;   

  d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;   
  e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea 

managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;   
    f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in  

cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183³ alin. (1)din Legea  
95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.   

    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea  
majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a 
membrilor prezenti.   

Membriiă Consiliuluiă deă administratieă auă obliga iaă deă aă depuneă declara ieă deă intereseă precumă şiă oă
declara ieă cuă privireă laă incompatibilit i,ă înă termenă deă 15ă zileă deă laă numireaă înă func ie.ă Declara iaă seă vaă
actualizaăoriădeăcâteăoriăintervinămodific riăînăsitua iaăpersoanelorăînăcauz .Declara iileăvorăfiăafişateăpeăsite-ul 
spitalului 

Membriiă consiliuluiă deă administra ieă ală spitaluluiă publică potă beneficiaă deă oă indemniza ieă lunar ă deă
maximum 1% din salariul managerului 
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B.COMITETUL DIRECTOR 

Art.35. (1) Conducerea executiva a a spitalului este asigurata de Comitetul director constituit conform 
Legiiă95/2006ăprivindăreformaăinădomeniulăsanatatii,ăcuămodificarileăsiăcompletarileăulterioareăşiăord.ăMSPănr.ă
921/2006. 

(2) Comitetului director este format din managerul unitatii, director medical, directorul fnanciar-contabil, 
numiti pe o perioada de 3 ani ,prin concurs organizat in conditiile legii. 

(3 )Atributiile Comitetului director sunt: 

1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale 
consiliului medical;  

   2. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al 
spitalului;  

   3. propune managerului, in vederea aprobarii:  

   a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;  

   b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;  

   4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in 

urma consultarii cu sindicatele, conform legii;  

   5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind 
imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire 
a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;  

   6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre 
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si 
compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;  

   7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si 
compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;  

   8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre 
aprobare managerului;  

   9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, 
precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta 
managerului, conform metodologiei stabilite;  

   10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii 
spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, 
ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;  

   11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, 
atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;  
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   12. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului 
planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza 
sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;  

   13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin 
contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;  

   14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si 
cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta autoritatii de sanatate publica judetene sau a 
municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ministerelor cu retea sanitara 
proprie, la solicitarea acestora;  

   15. negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de 
servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;  

   16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a 
managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu 
majoritatea absoluta a membrilor prezenti;  

   17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a 

denumirii spitalului;  

   18. negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de 

performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul 

de administrare al sectiei/laboratorului;  

   19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;  

   20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de 

activitate al spitalului.  

21.  Verifica existenta planului de pregatire profesionala continua a personalului medical. 

ATRIBU IILEă ŞIă RESPONSABILIT ILEă INSTITU IONALEă ŞIă ALEă PERSONALULUIă DINă

UNIT ILEă SANITAREă PUBLICEă ŞIă PRIVATEă ÎNă PREVENIREAă ŞIă CONTROLULă INFEC IILORă

NOSOCOMIALE 

Comitetulădirectorăr spundeăde: 

- solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;  

   - organizarea si functionarea serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si/sau 

realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale;  

   - asigura conditiile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;  
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   - asigura analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obtinute, eficienta 

economica a masurilor si investitiilor finantate;  

   - verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor fundamentate prin planul anual de 

activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si imbunatatirea continua a conditiilor de 

desfasurare a activitatilor si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscului pentru infectie 

nosocomiala;  

   - derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau 

impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau 

combaterii infectiilor nosocomiale;  

   - comitetul director al spitalului va asigura conditiile de igiena, privind cazarea si alimentatia pacientilor;  

   - delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare a sesizarii asistatilor 

in privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau 

situatii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infectie 

nosocomiala depistata si declarata;  

 asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea, 

stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile nosocomiale.  

Atributii in conformitate cu ORDINUL   Nr. 1224 din 9 octombrie 2006 

pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguina din spitale 

Atribu iileăconduceriiăspitalului,ălegateădeăactivitateaădeătransfuzieăsanguin ,ăsuntăurm toarele: 

a)  decideăorganizareaăunit iiădeătransfuzieăsanguin ăînăspital; 

b)   numeşteăprinădecizieămediculăcoordonatorăalăunit iiădeătransfuzieăsanguin ădinăspital; 

c)   dispuneă respectareaă deă c treă personalulă unit iiă deă transfuzieă sanguin ,ă precumă şiă deă c treă toateă
celelalte cadre medico-sanitareă dină spital,ă careă indic ă şiă aplic ă terapiaă transfuzional ă înă spital,ă aă tuturoră
normelorăînăvigoareăaleăMinisteruluiăS n t iiăPublice; 

d)    verific ă şiă dispuneă aprovizionareaă unit iiă deă transfuzieă sanguin ă cuă aparatur ,ă echipamente,ă
reactivi,ămaterialeăsanitareăşiăconsumabile; 

e)   urm reşteăactivitateaătransfuzional ăînăfiecareăsec ieăaăspitalului; 

f)  sprijin ăactivitateaădeăinspec ieăaăinspectorilorădelega iăaiăautorit iiăcompetente; 

g)  asigur ă participareaă personaluluiă implicată înă activitateaă deă transfuzieă sanguin ă dină spitală laă
programeleădeăformareăprofesional ăînădomeniulătransfuziei; 
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h)ăsolicit ăşiă sprijin ăactivitateaădeăconsiliereăaădelegatuluiăcentruluiădeă transfuzieăsanguin ă teritorială
privindă organizareaă şiă func ionareaă unit iiă deă transfuzieă sanguin ă dină spital,ă aă activit iiă deă transfuzieă
sanguin ădinăsec ii; 

i)ănominalizeaz ,ăprinădecizie,ăcomponen aăcomisieiădeătransfuzieăşiăhemovigilen ădinăspital. 

C.CONSILIUL ETIC 

Art.36 (1)ă ÎnăconformitateăcuăLegeaănr.ă95/2006ăşiăord.ăMSPănr.ă1209/2006ă laănivelulăspitaluluiăs-a 

înfiin atăConsiliulăEtică,ăformatădină5ămembri,ăpentruăoăperioadaădeă3ăani,ăavandăurmatoarea componenta: 

 a) medicul cu cel mai mare grad didactic; 
b) consilierul juridic; 
c) asistenta-sefa din sectia cu cel mai mare numar de paturi; 
e) un secretar, fara drept de vot. 

 (2) Desemnarea nominala a membrilor Consiliului etic, se face de catre Comitetul director al spitalului iar 

numirea membrilor Consiliului se face prin decizie interna a managerului.  

Componenta Consiliului etic este urmatoarea : 

Membrii : 

- Dr.Tocaru Iurie    -  sef sectie ortopedie- traumatologie 

- Lazar Alina Georgiana - reprezentant al Consiliului Local  

- As. Baiatu Marilena -asistent sef ( sectia recuperare) 

- Dr. Gurita Adrian - reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Prahova 

- Secretar : Tudoran Georgeta 

Art.36.1. Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, dupa caz, de catre 

decanul de varsta al medicilor.  

Art.36.2. Consiliul etic se intruneste lunar sau, ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui 

pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane careia i-au fost incalcate 

drepturile recunoscute de lege, in domeniul acordarii asistentei medicale  

Art.36.3. Atributiile Consiliului etic sunt urmatoarele:  

a. analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient – medic – asistenta, a normelor de 

comportament, a disciplinei in unitatea sanitara.  
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b. verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile pacientilor, 

prevazute de legislatia in vigoare;  

c. sesizeaza organele abilitate ale statului, in situatiile in care, constata incalcari ale codului de deontologie 

medicala, ale drepturilor pacientilor precum si normele de conduita profesionala care sunt date de actele 

normative in atributiile altor institutii sau organe jurisdictionale;  

d. analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar, 

sau conditionarea exercitarii actului medical, de obtinerea unor foloase; propune, in functie de caz, masuri de 

intrare in legalitate;  

e. vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si propun masuri cu caracter 

profesional, pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale.  

Art.36.4. (1) Analizarea fiecarui caz in parte se va consemna intr-un proces verbal care va cuprinde 

toate aspectele, atat cele sesizate cat si masurile propuse a fi luate de catre managerul spitalului.  

(2) Procesul verbal prevazut la alin.(1) va fi intocmit numai dupa ce consiliul etic a efectuat o cercetare a 

cazului, cu ascultarea partilor implicate, inclusiv, daca este cazul, a unor terte persoane care pot aduce 

lamuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea partilor trebuie consemnata in scris si semnata de catre 

acestia.  

D.CONSILIUL MEDICAL 

Art.37 (1)  In cadrul spitalului se organizeaza consiliul medical, format din medicii sefi de sectie, 
laboratoare, farmacistul sef. Directorul Medical este presedintele consiliului medical.Functioneaza in 
conformitateă cuă Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă ină domeniulă s n t iiă ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare, art.185 , alin(1), art. 185 alin. (4),lit. a - d;ăO.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ăprivindă stabilireaă atribu iiloră
Comitetului Directorădinăcadrulăspitaluluiăpublic.ăsiăO.M.S.ănr.ă863/2004ăpentruăaprobareaăatribu iilorăşi 
competen elorăConsiliuluiămedicalăalăspitalelor.ăComponen aănominalaăaăConsiliuluiămedicalăesteăurm toarea: 

- Director medical     - Dr.Tocaru Iurie 
- Sef sectie ortopedie traumatologie  - Dr.Bacescu Iurie 
- Sef sectie recuperarea si B.F.T.   - Dr.Cotorobai Mihai 
- Compartiment medicina interna   - Dr.Vilceanu Marilena 
- Compartiment A.T.I.    - Dr.Rajnoveanu Lidia 
- Laborator analize medicale   - Dr. Musat Elena 
- Farmacie      - Floroiu Rodica 

 
 (2) Atributiile si competentele consiliului medical se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.  
Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele: 
a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale 

de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor; 
b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii 

performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 
c) elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat; 
d) intarirea disciplinei economico-financiare. 
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e) ingrijirea pacientilor in echipe multidisciplinare. 
- evalueaz ănecesarulădeăserviciiămedicaleăalăpopula ieiădeserviteădeăspitalăşiăfaceăpropuneriăpentruăelaborarea:ă 
  -planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;  
  -planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;  
  -planului anual deăachizi iiăpublice,ăcuăprivireălaăachizi iaădeăaparatur ăşiăechipamenteă
medicale,ămedicamenteăşiămaterialeăsanitare;ă 
- faceăpropuneriăComitetuluiăDirectorăînăvedereaăelabor riiăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitalului;ă 
- particip ălaăelaborareaăRegulamentuluiădeăOrganizareăşiăFunc ionareăşiăaăRegulamentuluiăInternăaleă
spitalului;  
- desf şoar ăactivitateaădeăevaluareăşiămonitorizareăaăcalit iiăşiăeficien eiăactivit ilorămedicaleădesf şurateăînă
spital, inclusiv:  
evaluareaăsatisfac ieiăpacien ilorăcareăbeneficiaz ădeăserviciiăînăcadrulăspitaluluiăsauăînăAmbulatoriulăacestuia;ă 
monitorizareaăprincipalilorăindicatoriădeăperforman ăînăactivitateaămedical ;ă 
prevenireaăşiăcontrolulăinfec iilorănozocomiale;ă 
Acesteăactivit iăsuntădesf şurateăînăcolaborareăcuănucleulădeăcalitate,ănucleulăDRGăşiăcuăcompartimentulădeă
prevenireăşiăcontrolăalăinfec iilorănozocomialeădeălaănivelulăspitalului.ă 

- stabileşteă reguliă privindă activitateaă profesional ,ă protocoaleleă deă practic ă medical ă laă nivelulă
spitaluluiăşi r spundeădeăaplicareaăşiărespectareaăacestora; 
- elaboreaz ăplanulăanualădeăîmbun ireăaăcalit iiăserviciilorămedicaleăfurnizateădeăspital,ăpeăcareăîlăsupuneăspreă
aprobare Managerului;  
- înainteaz ăManageruluiăpropuneriăcuăcaracterăorganizatoricăpentruăîmbun t ireaăactivit ilorămedicaleă
desf şurateălaănivelulăspitalului;ă 
- evalueaz ănecesarulădeăpersonalămedicalăalăfiec reiăsec ii/laborator/compartimentăşiăfaceăpropuneriă
Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;  
- evalueaz ănecesarulăliniilorădeăgard ăşiăfaceăpropuneriăManageruluiăcuăprivireălaăstructuraăşiănum rulă
acestoraălaănivelulăspitalului,ădup ăcaz;ă 
- particip ălaăstabilireaăfişelorăposturilorăpersonaluluiămedicalăangajat;ă 
- înainteaz ăManageruluiăpropuneriăpentruăelaborareaăplanuluiădeăformareăşiăperfec ionareăcontinu ăaă
personalului medico-sanitar;  
- faceăpropuneriăşiămonitorizeaz ădesf şurareaăactivit ilorădeăeduca ieăşiăcercetareămedical ădesf şurateălaă
nivelulăspitalului,ăînăcolaborareăcuăinstitu iileăacreditae;  
- reprezint ăspitalulăînărela iileăcuăorganiza iiăprofesionaleădină ar ăşiădinăstr in tateăşiăfaciliteaz ăaccesulă
personaluluiămedicalălaăinforma iiămedicaleădeăultim ăor ;ă 

- asigur ă respectareaă normeloră deă etic ă profesional ă şiă deontologieă medical ă laă nivelulă spitalului,ă
colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

- r spundeă deă acreditareaă personaluluiă medicală ală spitaluluiă şiă deă acreditareaă activit iloră medicaleă
desf şurateăînăspital,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare; 

- analizeaz ăşi iaădeciziiăînăsitua iaăexisten eiăunorăcazuriămedicaleădeosebiteă(deăexemplu,ăcazuriăfoarteă
complicateăcareănecesit ăoădurat ădeăspitalizareămultăprelungit ,ămor iăsubiteăetc); 

- particip ,ăal turiădeăManager,ălaăorganizareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeădezastre,ăepidemiiăşiăînăalteă
situa iiăspeciale; 

- stabileşteăcoordonateleăprincipaleăprivindăconsumulămedicamentelorălaănivelulăspitalului,ăînăvedereaă
uneiăutiliz riăjudicioaseăaăfondurilorăspitalului,ăpreveniriiăpolipragmazieiăşiăaărezisten eiălaămedicamente; 

- supervizeaz ă respectareaă prevederiloră înă vigoare,ă referitoareă laă documenta iaă medical ă pacien iloră
trata i,ăasigurareaăconfiden ialit iiădatelorămedicale,ăconstituireaăarhiveiăspitalului; 

- avizeaz ă utilizareaă bazeiă deă dateă medicaleă aă spitaluluiă pentruă activit iă deă cercetareă medical ,ă înă
condi iileălegii; 

- analizeaz ăşiăsolu ioneaz ăsugestiile,ăsesiz rileăşiăreclama iileăpacien ilorătrata iăînăspital,ăreferitoareă
laăactivitateaămedical ăaăspitalului; 

- elaboreaz ăraportulăanualădeăactivitateămedical ăaăspitalului,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare; 
(3) Atributiile Consiliului Medical in conformitate cu Ordinul MS nr. 863/2004 sunt: 

1. evalueaza necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru 
elaborarea: 
- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 



Page | 28 

 

- planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente 
si materiale sanitare; 
2. face propuneri comitetului director in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; 
3. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului; 
4. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in 
spital, inclusiv: 
- evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul spitalului sau in ambulatoriul acestuia; 
- monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala; 
- prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale. 

Aceste activitati sunt desfasurate in colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu 
compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul spitalului; 
5. stabileste reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si 
raspunde de aplicarea si respectarea acestora; 
6. elaboreaza planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care il supune 
spre aprobare managerului; 
7. inainteaza managerului spitalului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor 
medicale desfasurate la nivelul spitalului; 
8. evalueaza necesarul de personal medical al fiecarei sectii/laborator si face propuneri comitetului director 
pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
9. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura si numarul 
acestora la nivelul spitalului, dupa caz; 
10. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat; 
11. inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a 
personalului medico-sanitar; 
12. face propuneri si monitorizeaza desfasurarea activitatilor de educatie si cercetare medicala desfasurate la 
nivelul spitalului, in colaborare cu institutiile acreditate; 
13. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara si din strainatate si faciliteaza accesul 
personalului medical la informatii medicale de ultima ora; 
14. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, 
colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 
15. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale 
desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
16. analizeaza 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.); 
17. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte 
situatii speciale; 
18. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in 
vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la 
medicamente; 
19. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, 
asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
20. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile 
legii; 
21. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati in spital, referitoare la 
activitatea medicala a spitalului; 
22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

E. ALTE COMISII CONSTUTUITE PRIN DISPOZITII INTERNE 
 Art.38 a) Comisia medicamentului din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
functioneaza in conformitate Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s n t iiă,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăart.181ă,ăart.182ăalin(1);Legeaănr.266/2008ăaăfarmacieiă(r1)ă2009/O.M.S.nr.962/2009ă
pentruăaprobareaăNormelorăprivindăînfiin areaă,ăorganizareaăşiăfunc ionareaăfarmaciilorăşiădrogheriilorăart.40 
alin.(2);ăO.M.S.P.ănr.ă921/2006ăprivindăstabilireaăatribu iilorăComitetuluiăDirectorădinăcadrulăspitaluluiăpublic,ă
art.1.pct17ăşiăart.ăpct.ă12.ăComponen aăşiăatribu iileăComisieiămedicamentuluiăauăfostăstabiliteăsiăaprobateăină
sedin aăComitetuluiădirector,ămembri fiind desemnati de catre fiecare sef de sectie. 
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Comisia medicamentului areăurm toareaăcomponen ănominala: 
Presedinte- Dr.Tocaru Iurie- director medical 
Membrii: Dr.Bacescu Iurie-medic primar sef sectie ortopedie-traumatologie 
Dr. Cotorobai Mihai- medic primar sef sectie recuperare, medicina fizica si balneologie 
Dr. Vilceanu Marilena- medic primar coordonator compartiment medicina interna 
Floroiu Rodica- farmacist primar 

 
Atribu iileă Comisieiă Medicamentuluiă (Farmacovigilenta) stabiliteă siă aprobateă înă şedin aă Comitetuluiă
director si sunt stabilite prin  decizieă deă Manageră avândă înă vedereă necesitateaă optimiz riiă utiliz riiă
medicamenteloră precumă şiă folosireaă judicioas ă aă fonduriloră b neştiă alocateă medicamentelor.Comisiaă
medicamentului se va întruni ori de câteăoriăesteănevoieă,ădarăcelăpu inăodataălaă3ăluniă. 
Atributii: 
1.stabileşteăcoordonateleăprincipaleăprivindăconsumulădeămedicamenteăşiămaterialăsanitareălaănivelulăspitaluluiă
,ă înă vedereaă utiliz riiă judicioaseă aă fonduriloră spitalului,ă preveniriiă polipragmazieiă şiă aă rezisten eiă laă
medicamente; 
2. stabileste prioritatile in ceea ce priveste politica de achizitii de medicamente/materiale sanitare. 
3. necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia medicamentului, avizata in 
aceasta privinta , propuneri ce vor fi inaintate spre aprobare catre Consiliul medical. 
4.ă stabilireaăuneiă listeădeămedicamenteădeăbaz ăobligatorii,ă careă s ă fieă înăpermanen ăaccesibileă înă farmaciaă
spitalului,ă specificeă fiec reiă sec ii,ă determinataă peă rationalitatea incidentei cazuisticii generale pentru 
ra ionalizareaăsiăeficientizareaăutiliz riiălorăînăpracticaămedical . 
5.ă stabilireaă uneiă listeă deă medicamenteă careă seă achizi ioneaz ă doară înă modă facultativ,ă pentruă cazuriă bineă
selec ionateăşiădocumentateămedical. 
6.ăanalizaăreferatelorădeănecesitateătrimiseădeăManager/Directorămedical,ăînăvedereaăaprob riiăşiăavizariiălorădeă
c treămediciiăspecialiştiăpeăprofilulădeăac iuneăalămedicamentuluiăsolicitat. 
7.ăverificareaăcontinu ăaăstoculuiădeămedicamente/materialeăsanitareădeăbaz ,ăpentruăaăpreveniădisfunc iileăînă
asisten aămedical ; 
8.ă verificareaă ritmic ă aă cheltuieliloră pentruă medicamente/materialeă sanitareă şiă analizaă loră înă func ieă deă
raportareaălunar ăaăsitua ieiăfinanciare; 
9. elaborarea de ghiduri terapeuticeă peă profiluriă deă specialitateămedical ă bazateă peă bibliografieă na ional ă şiă
interna ional ăşiăpeăcondi iileălocale/cândăseăvaăimpune; 
10.ă comisiaă poateă solicitaă rapoarteă periodiceă deă laă şefiiă deă sec ieă privindă administrareaă deămedicamenteă înă
func ieădeăinciden aădiferitelorăafec iuniăşiăconsumulădeămaterialeăsanitare; 
11.ă comisiaă poateă dispuneă întrerupereaă administr riiă deă medicamenteă cuă regimă specială înă cazulă cândă acelă
tratamentăseăconsider ăinutil. 
12.ă referateleă deă urgen ă pentruă medicamente/materialeă sanitareă ,ă seă voră centralizaă lunară deă c treă
compartimentulădeăachizi iiăpubliceăşiăvorăfiăînaintateăcomisieiămedicamentuluiăpentruăanalizareaăoportunit iiă
introducerii lor în necesaul estimativ; 
13.ă Comisiaă medicamentuluiă poateă analizaă oricândă necesarulă şiă oportunitateaă achizi ieiă deă
medicamente/materialeă sanitare,ă urmândă aă faceă propuneriă consiliuluiă medicală vizândă eficien aă utiliz riiă
fondurilor publice. 
14.ă inainteaz ă Consiliuluiă medicală propuneriă pentruă întocmirea/introducereaă înă planulă anuală deă achizi ii 
publiceă deă medicamenteă şiă materialeă sanitareă aă necesaruluiă fundamentată înă urmaă evalu riiă şiă analizeiă
cazuisticii. 
Cvorumul de lucru al Comisiei medicamentului este de jumatate plus unu din numarul total al membrilor, iar 
deciziile se iau cu jumatatea simpla a celor prezenti. 
Comisiaămedicamentuluiămaiăareăurmatoareleăăatribu ii:ă 

legisla ieiăînăvigoare;ă 

iăvaăurm riăîntocmireaăfişelorădeăreac iiăadverseăşiăvaăpropuneă
metodeămaiăbuneădeădiagnosticăaăreac iilorăadverse;ă 
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Art.39 b)Nucleul de calitate din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga functioneaza in 
conformitateă cuă Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă ină domeniulă s n t iiă ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;O.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă Director din cadrul spitalului 
publică ;ăComponen aă şiă atribu iileăNucleuluiă deă calitateă auă fostă stabiliteă siă aprobateă ină sedin aăComitetuluiă
directorăsiăauăfostăstabiliteăprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
 
Nucleulădeăcalitateăareăurm toareaăcomponen ănominala: 

Preşedinte - Dr.Tocaru Iurie- Director medical 
Membrii: -  Dr.Bacescu Iurie - Medic primar sef sectie ortopedie traumatologie 

         - Dr. Cotorobai Mihai-  Medic primar sef sectie recuperare, medicina fizica si balneologie 
                  - Dr.Vilceanu Marilena- Medic primar compartiment medicina interna 
          - Dr.Musat Elena- Medic primar laborator analize medicale 
          - Dr.Coman Dumitrescu Elena 
     Secretar: Seranga Catalina- economist statistica medicala 
 
Atributiile Nucleului de calitateăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiădirectorăsuntă: 
1.implementareaă deă m suriă organizatoriceă privindă îmbun t ireaă calit iiă actuluiă medical,ă aă condi iiloră deă
cazare,ăigien ăşiăalimenta ie 
2.desf şoar ăactivitateădeăevaluareăşiămonitorizareăaăcalit iiăşiăeficien eiăactivit ilorămedicaleădesf şurateăînă
spital 
3.analizeaz ăsugestiileăpacien ilorătrata iăînăspital,ăreferitoareălaăactivitateaămedical ăaăspitalului 
4.analiza cazuisticii abordate  
5.analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de sectii si pe intreg spitalul 
6.analiza ratei de morbiditate 
7.analiza duratei medii de spitalizare 
8.analiza numarului de urgente din totalul pacientilor prezentati 
9.analiza corectitudinii completarii documentelor medicale justificative cerute de lege si existenta lor 
10.evaluarea gradului de satisfactie al pacientilor 
11.analiza numarului de infectii nozocomiale si frecventa infectiilor nozocomiale si evalueaza factorii de risc 
12.Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calitatii 
ingrijirilor medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si financiari. 
13.identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate; 
14.dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii cerintelor pacientilor; 
15.asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseasca asteptarile pacientilor; 
16.desfasoara activitatile prevazute in planul calitatii aprobat de catre Comitetul Director si se incadreaza in 
cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calitatii; 
17.coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune Managerului/ Comitetului 
Director, actiunile corective; 
18.Nucleul de calitate are urmatoarele obiective: 
-Evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si de ingrijiri 
-Eficientizarea activitatii , urmarind imbunatatirea continua a calitatii 
-Modificarea comportamentului personalului institutului , prin cresterea atentiei acordate pacientului 
-Evaluarea satisfactiei pacientului 
-Identifica si defineste indicatorii de calitate 
-Stabileste intervalul de timp pentru care se calculeaza si se raporteaza indicatorii de calitate 
-Proiectarea sistemului informational 
- Pregatirea personalului implicat 
-Implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor medicale 
-Analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificarii si solutionarii problemelor 
- Elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului 
medical/Comitetului director spre informare si propune masurile corrective ce trebuiesc luate in cazul 
neconformitatilor 
-Activitatile nucleului de calitate determina si coordoneaza politica generala a calitatii; 
Nucleul de calitate se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru. 
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Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale sedintelor ale Nucleului de calitate vor fi inaintate 
spre analiza/aprobare Consiliului medical/Comitetului director. 
 

Art.40 c) Comisia de analiza DRG din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
functioneazaăinăconformitateăcuăLegeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăinădomeniulăs n t iiă,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă Directoră dină cadrulă
spitalului publică;ăOrdinulăCaseiăNa ionaleăaăAsigur rilorădeăS n tateănr.ă649/2009ăaăRegulilorădeăvalidareăaă
cazuriloră spitalizateă înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă aă Metodologieiă deă evaluare a cazurilor invalidate 
pentruăcareăseăsolicit ărevalidarea;ăContractuluiăcadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate.Componen aă şiă atribu iileă Comisieiă deă analizaă D.R.G.ă auă fostă
stabiliteăsiăaprobateăinăsedin aăComitetuluiădirector.Componentaănominalaăaăcomisieiăaăfostăpropusaădeăfiecareă
sef de sectie in scris si s-a stabilit prinădecizieăintern ăaăManagerului 
 
ComisieiădeăanalizaăD.R.Găareăurm toareaăcomponen ănominala: 
Preşedinteă- Director medical – Dr. Tocaru Iurie 
Vicepreşedinteă– responsabil DRG pe spital – Seranga Catalina 

- Statisitician II- Costea Violeta 
Membri: Dr. Bacescu Iurie – sef sectie ortopedie traumatologie 
                Dr.Bigovschi Veacislav – medic primar ortopedie traumatologie                           
Secretar: Seranga Catalina –  Statistic ămedical  
 
AtributiileăComisieiădeăanalizaăD.R.G.ăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiădirectorăăsuntă: 
1. Analiza corectitudinii codificarii in sistem D.R.G. 
2. Colaborarea cu persoanele/firma implicata in auditarea pentru sistemul D.R.G. 
3. Implementarea masurilor si corecturilor sugerate de auditorul D.R.G. 
4.Prelucrarea si sistematizarea problemelor ivite la nivel de sectii si compartimente si transmiterea lor spre 
rezolvare auditorului D.R.G. 
5.Instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea in system D.R.G. 
6.Corectarea si completarea datelor necompletate din foile de observatie pentru obtinerea unui procentaj 
maxim pentru cazul respectiv in sistem D.R.G. 
7.Implementarea, sistematizarea, prelucrarea si evaluarea masurilor pentru cresterea numarului cazurilor care 
beneficiazaă deă spitalizareă deă ziă ină conformitateă cuă Ordină Casaă Na ional ă aă Asigur riloră deă S n tateă nr.ă
649/2009 a Regulilor de validareăaăcazurilorăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiăaăMetodologieiăde 
evaluareă aă cazuriloră invalidateă pentruă careă seă solicit ă revalidareaă siă aăContractuluiă cadruă privindă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
8.Imbunatatirea calitatii codificarii in sistem DRG la nivel de sectii 
9.Urmarireaă concordanteiă intreă indiceleă deă concordan ă aă diagnosticuluiă laă internareă cuă diagnosticulă laă
externare 
10.Evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor si a procentului pacientilor cu interventii chirurgicale din 
totalul pacientilor externati din sectiile cu profil chirurgical 
11.Verifica modul de stabilire pentru fiecare boala in parte si pentru fiecare manopera, prin sondaj Comisia 
D.R.G. se va intruni ori de cate ori este nevoie, in functie de specificul cazurilor, dar nu mai putin o data pe 
trimestru. 
Propunerile consemnate in procesele verbale ale sedintelor Comisiei D.R.G.vor fi inaintate spre analiza 
Consiliului medical 

Art.41 d) Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale din Spitalul de ortopedie 
si Traumatologie Azuga functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
s n t iiă ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră
Comitetului Director din cadrul spitalului public ; O.M.S.P. 916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere si prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitar ; O.M.S.P nr.261/2007 
pentru aprobarea Normelorătehniceăprivindăcur area,ădezinfec iaăşiăsterilizareaăînăunit ileăsanitare,ăcompletată
cu O.M.S.P.nr. 840/2007. 
 
Componen aă şiă atribu iileăComisieiă deă prevenireă siă combatereă aă infectiiloră nosocomiale.ă auă fostă stabiliteă siă
aprobateă ină sedin aă Comitetuluiă director.ă Desemnareaă nominal ă aă membriloră Comisieiă deă prevenireă siă
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combatere a infectiilor nozocomiale s-aăpropusăsiăstabilitădeăc treăComitetulăDirectorăalăspitalului,ăiarănumireaă
membrilor Comisiei de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale s-aă stabilită prină decizieă intern ă aă
Managerului. 
Comisiaădeăanalizaădeăprevenireăsiăcombatereăaăinfectiilorănozocomialeăareăurm toareaăcomponen ănominala: 
Preşedinteă– Dr.Bacescu Iurie  - medic primar sef sectie ortopedie traumatologie 
Membrii: - As.med.pr.Buduleci Ioana- asistent medical pr. sef sectie ortopedie traumatologie 

- As.med.pr.Baiatu Marilena- asistent medical pr.sef sectie recuperare 
- As.med.pr.Enache Ioana - asistent coordinator comp.medicina interna 

Secretar- As.med.pr. Mihaila Nicolae- asistent medical pr.radiologie 
 
Atributiile Comisiei de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale sunt  stabilite si aprobate in 
Şedin aăComitetuluiădirectorăsuntă: 
1.elaboreaza si inainteaza spre aprobare Comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea 
şiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale 
2.monitorizeazaă condi iileă deă implementareă înă activitate a prevederilor planului annual de activitate pentru 
supraveghereaăşiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale 
3.urmaresteă îndeplinireaă obiectiveloră planuluiă deă activitate,ă urmaresteă rezultateleă ob inute,ă eficien aă
economic ăaăm surilor 
4.face propuneri privindă necesarulă deă dezinfectanteă siă materialeă deă curatenie/sanitare,ă necesară derul riiă
activit iloră fundamentateă prină planulă anuală deă activitateă pentruă supraveghereaă şiă controlulă infec iiloră
nosocomialeăşiăîmbun t ireaăcontinu ăaăcondi iilorădeădesf şurareăaăactivit ilorăşiăaădot riiătehnico-materiale 
necesareăevit riiăsauădiminu riiărisculuiăpentruăinfec ieănosocomiale 
5.urmaresteăasigurareaăcondi iilorădeăigien ,ăprivindăcazareaăşiăalimenta iaăpacien ilor 
6.urmaresteăorganizareaăşiăfunc ionareaăsistemuluiăinforma ionalăpentruăînregistrarea,ăstocarea,ăprelucrareaăşiă
transmitereaăinforma iilorăprivindăinfec iileănosocomiale. 
7.ăinainteazaăpropunerileădeăactivitateăşiăachizi iiăcuprinseăînăplanulăanualăalăunit iiăpentruăsupraveghereaăşiă
controlulăinfec iilor nosocomiale Managerului/Comitetului director 
8.urmaresteărespectareaănormativelorăcuprinseăînăplanulăanualădeăactivitateăpentruăsupraveghereaăşiăcontrolulă
infec iiloră nosocomialeă deă laă nivelulă sec iiloră şiă serviciiloră dină unitate,ă înă colaborareă cuă responsabilul 
coordonatorăalăactivit iiăspecificeăşiăcuămediciiăşefiădeăsec ie 
9.verificaă siă urmaresteă eviden aă intern ă şiă informa iileă transmiseă eşaloaneloră ierarhice,ă conformă legiiă sauă laă
solicitareă legal ,ă aferenteă activit iiă deă supraveghere,ă depistare, diagnostic,ă investigareă epidemiologic ,ă şiă
m surileădeăcontrolăalăfocaruluiădeăinfec ieănosocomial ădinăunitate 
10.propuneă Managerului/Comitetuluiă director,ă expertizeă şiă investiga iiă externe,consiliereă profesional ă deă
specialitateăşiăinterven ieăînăfocareleădeăinfec ieănosocomial  
11.urmaresteă siă asiguraă utilizareaă înă activitateaă curent ,ă laă toateă componenteleă activit iloră medicaleă deă
preven ie,ădiagnostic,ătratamentăşiărecuperare,ăaăprocedurilorăşiătehnicilorăprev zuteăînăprotocoaleleăunit ii,ăaă
standardelorădeăsterilizareăşiăsterilitate,ăasepsieăşiăantisepsie,ărespectivăaănormelorăprivindăcazarea,ăalimenta iaă
şiăcondi iileădeăigien ăoferiteăpeăperioadaăîngrijirilorăacordate; 
12.urmaresteăasigurareaăaplicariiăPrecau iunilorăuniversaleăşiăizolareăspecial  a bolnavilor 
13.evalueaza si monitorizeaza respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectarii 
regulilorădeătehnic ăaseptic ădeăc treăacestea 
14.monitorizeazaăcircula iaăgermenilorăînăspital,ămen ineăleg turaăcuălaboratorulădeămicrobiologieăşiăsesizandă
orice modificare; 
15.monitorizeazaărespectareaăcircuitelorăfunc ionaleădinăspital/sec ieăînăfunc ieăde 
specific; 
16.monitorizeazaărespectareaăstariiădeăcur enieădinăsec ie,ădeărespectareaănormelorădeăigien ăşiăantiepidemice; 
17.inainteazaă propuneriă Comitetuluiă directoră cuă privireă laă planificareaă aprovizion riiă cuămaterialeă necesareă
preveniriiăinfec iilorănosocomialeăşiămen ineriiăst riiădeăigien ; 
18.monitorizeazaărespectareaăm surilorădeăasepsieăşiăantisepsie; 
19.monitorizeaza igienaăbolnavilorăşiăaăînso itorilorăşiăfaceăeduca iaăsanitar ăaăacestora; 
20.instruieşteăpersonalulădinăspitaluluiăasupraă inuteiăşiăcomportamentuluiăigienic,precumăşiăasupraărespect riiă
normelorădeătehnic ăaseptic  
21.urmaresteăfrecven aăinfec iilorănosocomiale si evalueaza factorii de risc 
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22.Evalueaza/urmareste/instruiesteă personalulă privindă utilizareaă obligatorieă înă activitateaă curent ,ă laă toateă
componenteleă activit iloră medicaleă deă preven ie,ă diagnostic,ă tratamentă şiă recuperare,ă aă proceduriloră şiă
tehniciloră prev zuteă înă protocoaleleă unit ii,ă aă standardeloră deă sterilizareă şiă sterilitate,ă asepsieă şiă antisepsie,ă
respectivă aă normeloră privindă cazarea,ă alimenta iaă şiă condi iileă deă igien ă oferiteă peă perioadaă îngrijiriloră
acordate, cu respectarea normelor tehniceă privindă cur area,ă dezinfec iaă şiă sterilizareaă înă unit ileă sanitareă
conform O.M.S.nr. 261/2007 Comisia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale se va intruni ori 
de cate ori este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru. 

Propunerile consemnate in procesele verbale ale sedintelor Comisiei de combatere si prevenire a 
infectiilor nozocomiale vor fi inaintate spre analiza Mnanagerului/Directorului medical/Comitetului director 
 

Art.42 e) Comitet de securitate si sanatate in munca din Spitalul de ortopedie si Traumatologie 
Azuga functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privindă reformaă ină domeniulă s n t iiă ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă
Directoră dină cadrulă spitaluluiă publică ;ă Legeaă nr.ă 319/2006ă aă securit iiă şiă s n t iiă înă munc .ă H.G.R.ă nr.ă
1425/2006ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăLegiiăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ănr.ă319/2006ă;ăH.G.R.nr.355/2007ăprivindăsupraveghereaăs n t iiălucr torilor. 

Componen aăşiăatribu iileăComitetuluiădeăsecuritateăsiăsanatateăin munca au fost stabilite si aprobate in 
sedin aăComitetuluiădirector. 

Desemnareaănominal ăaămembrilorăComitetuluiădeăsecuritateăsiăsanatateăinămuncaăsaăpropusăsiăstabilită
deăc treăComitetulăDirectorăalăspitalului,ăiarănumireaămembrilorăComitetuluiădeăsecuritate si sanatate in munca 
s-aăstabilităprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
 
Comitetuluiădeăsecuritateăsiăsanatateăinămuncaăareăurm toareaăcomponen ănominala: 
Preşedinteă– Dr. Rajnoveanu Lidia- manager spital 
Membrii: - Buduleci Ioana- asistent medical pr.sef sectie ortopedie traumatologie 

- Baiatu Marilena- asistent medical pr.sef sectie recuperare, medicina fizica si balneologie 
- Enache Ioana- asistent medical pr. coordonator compartiment 
- Dorcea Ionel- fochist 
- Dima Elena- asist.med.pr. 
- Ec.Turcu Magdalena- director financiar-contabil 

Medic de medicina a muncii-  dr.Dumitrescu Sofia 
Reprezentant sindicat SANITAS- invitat permanent- Biciin Georgiana 
Secretar- lucrator desemnat – Ing.Grama Mihai 
Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca stabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiă
director , in conformitate cu legislatia specifica: 
-aprob ăprogramulăanualădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ă; 
- urm reşteă aplicareaă acestuiă program,ă inclusivă alocareaă mijloaceloră necesareă prevederiloră luiă şiă eficien aă
acestoraădinăpunctădeăvedereăalăîmbun t iriiăcondi iilorădeămunc ; 
- urm reşteămodulă înă careă seă aplic ă şiă seă respect ă reglement rileă legaleă privindă securitateaă şiă s n tateaă înă
munc ; 
- analizeaz ăfactoriiădeăriscădeăaccidentareăşiăîmboln vireăprofesional ,ăexisten iălaălocurileădeămunc ; 
- analizeaz ăpropunerileăsalaria ilorăprivindăprevenireaăaccidentelorădeămunc ăşiăaăîmboln virilorăprofesionale,ă
precumăşiăpentruăîmbun t ireaăcondi iilorădeămunc ; 
- efectueaz ăcercet riăpropriiăasupraăaccidentelorădeămunc ăşiăîmboln virilorăprofesionale; 
- efectueaz ăinspec iiăpropriiăprivindăaplicareaăşiărespectareaănormelorădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ; 
- informeaz ăinspectorateleădeăprotec ieăaămunciiădespreăstareaăprotec ieiămunciiăînăpropriaăunitate; 
- realizeaz ăcadrulădeăparticipareăaăsalaria ilorălaăluareaăunorăhot râriăcareăvizeaz ăschimb riăaleăprocesuluiădeă
produc ieă (ă organizatorice,ă tehnologice,ă privindă materiileă primeă utilizate,ă etc..),ă cuă implica iiă înă domeniulă
protec ieiămuncii; 
- dezbate raportul,ăscris,ăprezentatăComitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ădeăc treăconduc torulăunit iiă
celăpu inăoădat ăpeăan,ăcuăprivireălaăsitua iaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăac iunileăcareăauăfostăîntreprinseăşiă
eficien aă acestoraă înă anulă încheiată precumă şiă programulă deă protec ieă aă munciiă pentruă anulă urm tor;ă ună
exemplarădinăacestăraportătrebuieăprezentatăinspectoratuluiăteritorialădeăprotec ieăaămunciiădupa 
aprobare; 
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- verific ăaplicareaănormativului-cadruădeăacordareăşiăutilizareăaăechipamentuluiăindividualădeăprotec ie,ă inândă
seamaădeăfactoriiădeăriscăidentifica i; 
- verific ăreintegrareaăsauămen inereaăînămunc ăaăsalaria ilorăcareăauăsuferităaccidenteădeămunc ăceăauăavutăcaă
efectădiminuareaăcapacit iiădeămunc ; 
- asiguraăimplicareaăsalaria ilorălaăelaborareaăşiăaplicareaădeciziilorăînădomeniulăprotec ieiămuncii; 
- comitetulădeăsecuritateăşiă s n tateă înămunc ăcoordoneaz ăm surileădeăsecuritateăşiă s n tateă înămunc ăşiă înă
cazulăactivit ilorăcareăseădesf şoar ătemporar,ăcuăoădurat ămaiămareădeă3ăluni; 
- asigura angajatilor instructajul si protectia angajatilor sai in ceea ce priveste securitatea si sanatate in 
munca/P.S.I. si medicina muncii 
- asigur ăinstructajulăprivindăprevenirea,ădepistarea,ădispensarizareaăbolilorăprofesionaleăşiăaăbolilorălegate de 
profesie,ăprecumăşiămen inereaăs n t iiăşiăaăcapacit iiădeămunc ăaălucr torilorăconformăH.G.R.ănr.ă355/2007ă
privindăsupraveghereaăs n t iiălucr torilor 
- propune/implementeazaă m surileă necesareă ceă vizeazaă înă primulă rândă asigurareaă s n t iiă şiă securit iiă înă
munc ăaălucr torilor,ăprecumăşiăameliorareaăcondi iilorădeămunc ; 
- cerceteazaă accidenteleă deă munc ă siă consemneazaă într-un proces-verbală careă s ă prevad ă cauzele,ă
împrejur rile,ănormeleădeăprotec ieă aămunciiă careănuă auă fostă respectate,ă persoaneleă r spunz toareădeă acesteă
nerespect ri,ă sanc iunileă aplicate,ăm surileăceă trebuieă luateăpentruăprevenireaăaltorăaccidenteă şiă înregistrareaă
accidentului; 
- evalueaza/implementeazaăorganizareaălocurilorădeămuncaăinăasaăfelăincatăs ăgarantezeăsecuritateaăşiăs n tateaă
salaria ilorăinăconformitateăcuăcircuiteleăfunctionaleăaleăspitalului 
- organizeazaăcontrolulăpermanentăalăst riiămaterialelor,ăutilajelorăşiăsubstan elorăfolositeăînăprocesulămunciiăînă
scopulăasigur riiăs n t iiăşiăsecurit iiăsalaria ilor. 
- asiguraăcondi iileădeăacordareăaăprimuluiăajutorăînăcazădeăaccidenteădeămunc ,ăpentruăcreareaăcondi iilorădeă
preîntâmpinareă aă incendiilor,ăprecumăşiăpentruăevacuareaăsalaria iloră înă situa iiă specialeă şiă înăcazădeăpericolă
iminent. 
- propune Mananagerului/Comitetuluiădirectoră,saăseăsoliciteăs ăsoliciteăorganismelorăcompetente,ăcontraăcost,ă
analizeăşiăexpertizeăasupraăunorăproduse,ăsubstan eăsauăpreparateăconsiderateăaăfiăpericuloase,ăpentruăa 
cunoaşteăcompozi iaăacestoraăşiăefecteleăpeăcareăle-ar putea produce asupra organismului uman. 
- urmaresteăsaăseăasigureăechipamentulădeăprotec ieăobligatoriuădeăc treăangajator,ăpotrivităH.G.ănr.ă1.048/2006ă
privindă cerin eleă minimeă deă securitateă şiă s n tateă pentruă utilizareaă deă c treă lucr toriă aă echipamenteloră
individuale deăprotec ieălaăloculădeămunc . 
- evalueazaăsiămonitorizeazaăsanatateaălucratorilorăprinăexaminareaămedicalăgratuit ăşiăcomplet ăaăsalaria ilor,ă
laăcerereaăacestora,ăpotrivităHot râriiănr.355/2007ăprivindăsupraveghereaăs n t iiă lucr torilorăcareăstabileşte 
cerin eleă minimeă pentruă supraveghereaă s n t iiă lucr toriloră fa ă deă riscurileă pentruă securitateă şiă s n tate,ă
pentruăprevenireaăîmboln viriiălucr torilorăcuăboliăprofesionaleăcauzateădeăagen iănociviăchimici,ăfizici,ăfizico-
chimici sau biologici, caracteristiciă loculuiă deă munc ,ă precumă şiă aă suprasolicit riiă diferiteloră organeă sauă
sistemeăaleăorganismuluiăînăprocesulădeămunc . 
- asiguraăcadrulăorganizatoricăpentruăinstruireaăşiătestareaăsalaria ilor,ăcuăprivireălaănormeleăşiăinstruc iunileădeă
protec iaămuncii prin Comitetul de securitate si sanatate in munca si lucratori desemnati cu atributii 
- face instructajul si protectia angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatate in munca/P.S.I. si medicina 
muncii 
- solicitaăinvestiga iiăşiăexameneămedicale deăspecialitateăpentruălocurileădeămunc ăşiăactivit ileăcuăexpunereă
laă factoriă deă riscă profesională peă langaă anamnezaămedical ă profesional ă şiă neprofesional ă ,ă examenulă clinică
generalăsiăexameneleămedicaleăcliniceăşiăparaclinice 
- iaă m surileă necesareă pentruă protejareaă securit iiă şiă s n t iiă salaria ilor,ă inclusivă pentruă activit ileă deă
prevenireă aă riscuriloră profesionale,ă deă informareă şiă preg tire,ă precumă şiă pentruă punereaă înă aplicareă aă
organiz riiăprotec ieiămunciiăşiămijloacelorănecesareăacesteia. 
- evalueazaărisculăpeăcategoriiădeălocuriădeămunc ăşiăactivit iăprestate. 
- asiguraă instructajul/ă implementarea/respectarea/ă aplicareaă precau iuniloră universaleă prev zuteă înă Ordinulă
ministrului sanatatii 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenireăşiăcontrolăalăinfec iilor 
nosocomialeăînăunit ileăsanitare. 
- asiguraă respectareaă principiiloră Ordonan eiă deă urgen ă nr.ă 195/2005ă privindă protec iaă mediului,ă prină
prevenireaăşiăcontrolulăintegratăalăpolu riiăprinăutilizareaăcelorămaiăbuneătehnici disponibileăpentruăactivit ileă
cu impact semnificativ asupra mediului 
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Art.43 f) Comisia de disciplina din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga functioneaza in 
conformitateă cuă Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă ină domeniulă s n t iiă ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;O.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă Directoră dină cadrulă spitaluluiă
public ; -Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Componen aă şiă atribu iileăComisieiă deă disciplinaă auă fostă stabiliteă siă aprobateă ină sedin aăComitetuluiă
director. 

Desemnareaănominal ăaămembrilorăComisieiădeădisciplinaăs-aăstabilitădeăc treăComitetulăDirectorăală
spitalului, iar numirea membrilor Comisiei de disciplina s-aăstabilităprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
 
Comisiaădeădisciplinaăareăurm toareaăcomponen ănominala: 
Presedinte: - Dr.Tocaru Iurie - Director medical 
Membri: - Dr.Bacescu Iurie – sef sectie ortopedie-traumatologie 

- Dr. Cotorobai Mihai- sef sectie recuperare 
- Dr.Vilceanu Marilena- medic primar comp.medicina interna 
- Ec.Turcu Magdalena-director financiar-contabil 

Reprezentant sindicat SANITAS- invitat permanent-As.med.princ. Biciin Georgina 
Secretar: Ec. Sirbu Daniela 
ATRIBU IILEăCOMISIEIăDEăDISCIPLINAăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiădirector  sunt : 
1.Principalele atributii ale Comisiei de disciplina sunt cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor in 
disciplinaămunciiăsavarsiteădeăsalariatiiăspitalului,ănerespectareaăoric rorăaltorăobliga iiădeăserviciuăprevazuteă
în actele normative generale sau interne în vigoare si propunerea de sanctiuni disciplinare 
2.Înăvedereaădesf şur riiăcercet riiădisciplinareăprealabile,ăsalariatulăvaăfiăconvocatăînăscrisăcuăcelăputină3ăzileă
lucratoare inainte de Comisia de disciplina, precizându-se obiectul,ădata,ăoraăşiăloculăîntrevederii. 
3.Neprezentareaă salariatuluiă laă convocareaă f cut ă înă condi iileă prevazute,ă f r ă unămotivă obiectivă d ă dreptulă
Comisieiădeădisciplinaăs ăpropunaăsanc ionarea,ăf r ăefectuareaăcercet riiădisciplinareăprealabile,ăintocmindu-
se in acest sens procesverbal in care se va consemna si neprezentarea salariatului. 
4.Înăcursulăcercet riiădisciplinareăprealabileăsalariatulăareădreptulăs ăformulezeăşiăs  sus in ătoateăap r rileăînă
favoareaăsaăşiăs ăofereăComisieiădeădisciplinaăîmputerniciteăs ărealizezeăcercetareaătoateăprobeleăşiămotiva iileă
peă careă leă consider ă necesare,ă precumă şiă dreptulă s ă fieă asistat,ă laă cerereaă sa,ă deă c treă ună reprezentantă ală
sindicatuluiăalăc ruiămembruăeste. 
5.Analizareaă fiec ruiă cază seă vaă consemnaă într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele 
sesizate,ăcâtăşiăm surileăpropuseăaăfiăluateădeăc treămanagerulăspitalului. 
6.Comisia de disciplina, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza procesul verbal al cercetarii 
disciplinare prealabile, in care se regasesc concluziile cercetarii,impreuna cu toate actele care stau la baza 
acestuia si propune Managerului sanctiunea disciplinara. 
7. Procesul-verbală vaă fiă întocmită numaiă dup ă ceă comisiaă deă disciplinaă aă efectuată oă cercetareă aă cazului,ă cuă
ascultareaă p r iloră implicate,ă inclusiv,ă dac ă esteă cazul,ă aă unoră ter eă persoaneă careă potă aduceă l muririă
suplimentareăasupraăcazului.ăAscultareaăp r ilorătrebuieăconsemnat ăînăscrisăşiăsemnat ădeăc treăacestea. 
8.Procesul-verbal va fi înaintat Managerului, înă vedereaă lu riiă m suriloră ceă seă impugnă înă conformitateă cuă
legisla iaăînăvigoare. 
9.Managerulădispuneăaplicareaăsanc iuniiădisciplinareăprintr-oădecizieăemis ăînăform ăscris ,ăînătermenădeă30ă
deăzileăcalendaristiceădeălaădataălu riiălaăcunoştin ădespreăs vârşireaăabateriiădisciplinare,ădarănuămaiătârziuădeă
6ăluniădeălaădataăs vârşiriiăfaptei. 
10. Comisia are obligatia de a-si desfasura activitatea cu respectarea urmatoarei proceduri: 
a)convoaca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. 
b)convocarea va cuprinde cel putin obiectul, data si locul intrevederii; 
c) in cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum 
si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei; 
Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii. 
a) neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la lit.a) fara un motiv obiectiv da 
dreptul angajatorului sa dispuna santionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile; 
b) activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte: 
- imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
- gradul de vinovatie al salariatului; 
- consecintele abaterii disciplinare; 
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- comportarea generala in serviciu a salariatului; 
- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de acesta; 
c) Salariatul are dreptul de a cunoaste toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care 
le considera necesare; 
d) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii; 
g) lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese verbale; 
h) la stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost 
comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de acesta; 
i) In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite decizia de santionare; 
(2) In activitatea sa comisia de disciplina va respecta prevederile art.263-267 din Codul Muncii. 

Art.44 g) Celula pentru situatii de urgenta din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
functioneaza in conformitate cu Legeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăinădomeniulăs n t iiă,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioareă CAPITOLULă VIă Asisten aă deă urgen ă înă cază deă accidenteă colective,ă calamit iă şiă
dezastre în faza prespitaliceasc ă;O.M.S.P.ănr.ă921/2006ăprivindăstabilireaăatribu iilorăComitetuluiăDirectorădină
cadrulă spitaluluiă publică ;.Componen aă şiă atribu iileăpentruă situatiiă deăurgentaă auă fostă stabiliteă siă aprobateă ină
sedin aă Comitetuluiă directoră ;ă Ordonantaă deă urgentaă nr.ă 21ă dină 15/04/2004ă privindă Sistemulă Natională deă
Managementă ală Situatiiloră deă Urgentaă ;ă Hot râreaă Guvernuluiă Românieiă nr.1491/2004,ă pentruă aprobareaă
Regulamentuluiă cadruă privindă structuraă organizatoric ,ă atribu iile,ă func ionareaă şiă dotareaă comiteteloră şiă
centrelorăoperativeăpentruăsitua iiădeăurgen . 

Asisten aădeăurgen ă înă cazulă accidenteloră colective,ă calamit iloră şiă dezastrelorăvaă fiă coordonat ă deă
inspectorateleă jude eneă pentruă situa iiă deă urgen ,ă respectivă ală orasuluiă Azuga,ă sauă directă deă Inspectoratulă
GeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen ăconformăplanurilorăna ionaleăaprobate. 

Pentruă situa iiă deă accidenteă colective,ă calamit iă sauă dezastre,ă cuă urm riă deosebită deă grave,ă seă voră
întocmiăplanuriădeăac iuneăcomuneăşiăcuăcelelalteăinstitu iiăcuăatribu iiăînădomeniu,ăcareăvorăfiăpuseăînăaplicareă
la solicitareaăInspectoratuluiăGeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen . 

Înă situa iiă deă accidenteă colective,ă calamit iă sauă dezastre,ă cuă urm riă deosebită deă grave,ă acordareaă
asisten eiălaănivelăspitalicescăseăvaăfaceăşiăînăunit ileăspitaliceştiăapar inândăministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaă
sanitar ă proprieă Inspectorulă generală ală Inspectoratuluiă Generală pentruă Situa iiă deă Urgen ă poateă dispuneă
echipajelorăServiciilorămobileădeăurgen ,ăreanimareăşiădescarcerareădintr-unăjude ăparticipareaălaăinterven ieălaă
un accident colectivăsauăoăzon ăcalamitat ădinăaltăjude .ăLaănevoie,ăelăpoateădispune,ăcuăacordulăpreşedinteluiă
ComitetuluiăpentruăSitua iiădeăUrgen ăalăMinisteruluiăS n t iiăPublice,ăparticipareaălaăinterven ii,ăînăaltăjude ,ă
a unor echipaje ale serviciilor publice sau privateădeăambulan ădintr-unăjude ăsauădinăorasulăAzuga. 

Înă cazulă epidemiiloră şi/sauă pandemiilor,ă coordonareaă activit iiă deă interven ieă seă faceă deă c treă
comiteteleă jude eneă pentruă situa iiă deă urgen ă sauă deă Comitetulă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ală Ministerului 
S n t iiăPublice,ădup ăcaz,ăpotrivitălegii. 

Manageriiă generaliă şiă directoriiă medicaliă aiă serviciiloră deă ambulan ă jude eneă şiă ală municipiuluiă
Bucureşti,ămedicii-şefiăaiăServiciilorămobileădeăurgen ,ăreanimareăşiădescarcerare,ăprecumăşiămedicii-şefi ai 
unit iloră deă primireă aă urgen eloră voră urmaă cursuriă înă managementulă dezastreloră organizateă deă Ministerulă
S n t iiăPubliceăşi/sauădeăMinisterulăAdministra ieiăşiăInternelor. 

Desemnareaă nominal ă aămembriloră Celula pentru situatii de urgenta s-a stabilită deă c treă Comitetulă
Director al spitalului, iar numirea membrilor Celulei pentru situatii de urgenta s-aăfacutăprinădecizieăintern ăaă
Managerului. 

Celula   pentru situatii de urgenta, avand urmatoarea componenta: 
Presedinte celula de urgenta 
Manager- Dr Lidia Rajnoveanu 
Vicepresedinte 
Director Medical- Dr.Iurie Tocaru 
Responsabili cu probleme medicale 
Medic Sef Ortopedie-Traumatologie- Dr.Iurie Bacescu 
Responsabili cu probleme tehnice , organizare si pregatire 
Sef Serv. Tehnic-Investitii –Ing.Grama Mihai 
Sef Serv. Administrativ- Ing.Grama Mihai 
Sef Serv. RUNOS- Ec.Sirbu Daniela 
Responsabili cu probleme logistice 
Director Financiar Contabil- Ec.Turcu Magdalena 
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Sef Serv. Achizitii- subing.Ion Margareta 
Inspector protectia civila pentru situatii de urgenta 
-Ing.Grama Mihai 

Atributiile Celulei pentruăsituatiiădeăurgentaăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiădirectorăăsuntă: 
Celula pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii: 
-elaboreaz ăplanulădeăac iuneăpentruăsitua iiăspecialeăşiăasisten aămedical ă înăcazădeăr zboi,ădezastre,ăatacuriă
teroriste,ăconflicteăsocialeăşiăalteăsitua iiădeăcriz  
- tine legatuta operationala cu Comitetul orasului Azuga /Comitetul Judetului Prahova pentru Situatii de 
Urgenta/Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in situatii de urgenta in vederea gestionarii acestora 
conform competentei,; 
- organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta,asigurarea si coordonarea 
resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate. 
- asigura managementul situatiilor de urgenta pe nivelul domeniului de competenta, dispunand de 
infrastructura si de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medical 
-identifica, inregistreaza si evaluaeaza tipurile de risc si factorii determinanti ai acestora, instiintarea factorilor 
interesati, avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a 
efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective; 
-actioneaza, in timp oportun, impreuna cu structurile specializate in scopul prevenirii agravarii situatiei de 
urgenta, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia 
Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt: 
a) previziunea si prevenirea; 
b) prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor; 
c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; 
d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice; 
e) cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare; 
f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu 
conduca la agravarea efectelor produse; 
g) continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul autoritatilor 
administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de 
amploarea si de intensitatea acestora; 
h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National. 
Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se intreprind, in 
conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru: 
-avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol; 
-punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc 
-interventia operativa in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative; 
-acorda de asistenta medicala de urgenta; 
-informeaza prin centrul operational local, respectiv al judetului Prahova,privind starile potential generatoare 
de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora; 
-evalueaza situatiile de urgenta produse stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si 
urmaresc indeplinirea lor; 
-informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate; 
-indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate. 

Art.45 h) Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti din Spitalul de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
s n t iiă ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră
Comitetului Director din cadrul spitalului public ; Legea nr.107/2003 privind manipularea cadavrelor umane 
si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadvre in vederea transplantului;H.G.R. nr. 451.2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.107/2003. 

Componen aăşiăatribu iileăComisieiădeăanalizaăaădeceselorăintraspitalicestiăau fost stabilite si aprobate 
ină sedin aă Comitetuluiă director.ă Desemnareaă nominal ă aă membriloră Comisiaă deă analizaă aă deceseloră
intraspitalicesti s-aăpropusăsiăstabilitădeăc treăComitetulăDirectorăalăspitalului,ăiarănumireaămembrilorăComisiaă
de analiza a deceselor intraspitalicesti s-aăfacutăprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
Comisiaădeăanalizaăaădeceselorăintraspitalicestiăareăurm toareaăcomponen ănominala: 
Preşedinteă– Dr.Tocaru Iurie -director medical 
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Membrii: - Dr.Bacescu Iurie – sef sectie ortopedie traumatologie 
- Dr.Cotorobai Mihai – sef sectie recuperare 

Secretar – As.med.pr. Buduleci Claudia Ioana- As. med.pr.sef sectie ortopedie traumatologie 
AtributiileăComisieiădeăanalizaăaădeceselorăintraspitalicestiăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiă
director sunt : 
1.Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice, diagnosticul 
anatomo-patologic necroptic (macroscopic si histopatologic) 
2.Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, diagnosticul de externare si 
final (anatomo- patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta diagnostica 
3. Realizeaza o statistica a deceselor din spital pe sectii si al numarului de necropsii in raport cu numarul de 
internari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a deceselor 
4.Dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente medicale care se aplica 
pacientilor din spital reprezentand o modalitate de crestere a nivelului stiintific al echipei medicale. 
5. Aduce la cunostinta membrilor comisiei reglementarile legislative nou aparute in vederea optimizarii 
activitatii medicale. 

Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin 
o data pe trimestru. 

Procesele verbale ale sedintelor Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti vor fi inaintate spre 
analiza Managerului/Directorului medical/Consiliului medical. 

Art.46 i) Comisia de trasfuzie si hemovigilenta din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie 
Azuga functioneazaă ină conformitateă cuă Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă ină domeniulă s n t iiă ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă
Director din cadrul spitalului public ; O.MS.P. nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
sistemuluiă deă hemovigilen ,ă deă asigurareă aă trasabilit ii,ă precumă şiă aă Regulamentuluiă privindă sistemulă deă
înregistrareă şiă raportareă înă cazulă apari ieiă deă incidenteă şiă reac iiă adverseă severeă legateă deă colectaă şiă
administrareaă deă sângeă şiă deă componentă sanguineă umaneă completată deă O.M.S.P.ă nr.ă 1197/2007 privind 
completareaăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăpubliceănr.ă1.228/2006ăpentruăaprobareaăNormelorăprivind 
organizareaă sistemuluiă deă hemovigilen ,ă deă asigurareă aă trasabilit ii,ă precumă şiă aă regulamentuluiă privindă
sistemulădeăînregistrareăşiăraportareăînăcazulăapari ieiădeăincidenteăşiăreac iiăadverseăsevereălegateădeăcolectaăşiă
administrareaădeăsângeăşiădeăcomponenteăsanguineăumaneăsiăO.M.S.P.ănr.ă17/2008ăprivindămodificareaăşi 
completareaă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă 1.228/2006ă pentruă aprobareaă Normeloră privindă
organizareaă sistemuluiă deă hemovigilen ,ă deă asigurareă aă trasabilit ii,ă precumă şiă aă Regulamentuluiă privindă
sistemulădeăînregistrareăşiăraportareăînăcazulăapari ieiădeăincidenteăşiăreac iiăadverseăsevereălegateădeăcolectaăşiă
administrareaădeăsângeăşiădeăcomponenteăsanguineăumane. 

Conformălegiiăseăînfiin eaz ăcomisiileădeătransfuzieăşiăhemovigilen ălaănivelulăfiec ruiăspitalăutilizatoră
de sângeăşiădeăcomponenteăsanguine. 

Componen aăşiăatribu iileăComisiaădeătrasfuzieăsiăhemovigilentaăauăfost aprobate in Comitetul director. 
Comisiaădeătransfuzieăşiăhemovigilen  prev zut ăesteăcompus ădin: 
Dr.Hanganu Georgeta- Director Centru Jud.de Transfuzie Sanguina-presedinte 
Dr. Tocaru Iurie - Director medical- membru 
Dr.Rajnoveanu Lidia- Coordonator comisie-medic primar A.T.I.-membru 
Dr.Bacescu Iurie –reprezentant al Comisiei-medic primar sef sectie ortopedie traumatologie-membru 
Floroiu Rodica- farmacist primar 
Ec.Turcu Magdalena-director financiar-contabil- membru 
Secretar – As.med.pr.Nedelciu Corina – Asistent medical  A.T.I. 
 
Membrii comisiei se întrunesc de dou ăoriăpeăanăpentruăevaluareaăsistemuluiădeăhemovigilen ăsauăoriă

de câte ori este necesar. 
Comisiaă prev zut ă func ioneaz ă peă bazaă regulamentuluiă deă ordineă interioar ,R.O.F.ă implementeaz ă

regulileăşiăprocedurileădeăhemovigilen ăşiăurm reşteărespectareaălor. 
Comisiaăprev zut ăasigur ăhemovigilen aăastfel: 
a)ăverific ădac ădosarulămedical/foaiaădeăobserva ieăal/aăbolnavuluiăcuprindeădocumenteleămen ionateă

înăanexaănr.ă1ăşi,ădup ăcaz,ăînăanexaănr.ă2ă- parteaăAăşiăînăanexaănr.ă3ă- partea A din norme; 
b) este sesizat ă înă leg tur ă cuă oriceă problem ă privitoareă laă circuitulă deă transmitereă aă informa iiloră

pentruăameliorareaăeficacit iiăhemovigilen ei; 
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c)ă verific ă condi iileă deă preluare,ă deă stocareă şiă distribu ieă aă depoziteloră deă sângeă dină unitateaă deă
transfuzie sanguin ăaăspitalului; 

d)ă întocmeşteă rapoarteă bianualeă deă evaluareă aă hemovigilen ei,ă peă careă leă transmiteă coordonatoruluiă
jude eanădeăhemovigilen ; 

e)ătransmiteăcoordonatoruluiăjude eanădeăhemovigilen ărapoartele,ăconformăanexeiănr.ă2ă- parteaăAăşiă
anexei nr. 3 - partea A din norme; 

f)ă particip ă laă efectuareaă ancheteloră epidemiologiceă şiă aă studiiloră privindă factoriiă implica iă înă
producereaăreac iilorăsauăincidentelorăadverseăsevereă(donator,ăunitateădeăsângeăsauăprodusăsanguinăprimitor); 

g) transmite coordonatoruluiă jude eanădeăhemovigilen ă rapoarte,ă conformăanexeiănr.ă2ă - parteaăCăşiă
anexei nr. 3 - partea B din norme. 
Anexa nr.1.ÎNREGISTRAREA DATELOR REFERITOARE LA TRASABILITATE 
1. datele de identificare a furnizorului de sânge sau de componente sanguine; 
2. datele de identificare a componentei sanguine livrate; 
3. datele de identificare a primitorului transfuzat; 
4.ăînăcazulăunit ilorănetransfuzate,ăconfirmareaădestina ieiăulterioareăaăacestora; 
5.ădataătransfuz riiăsauădestina ieiă(anul/luna/ziua); 
6. num rulădeălotăalăcomponenteiăsanguine,ădac ăinforma iaăesteăconsiderat ăaăfiărelevant . 
Anexaănr.2ăRAPORTAREAăREAC IILORăADVERSEăSEVERE 
PARTEA A 
Formularulădeăraportareărapid ăînăcazulăuneiăsuspiciuniădeăreac iiăadverseăsevere 
- Institu iaăraportoare: 
- Coordonateleăinstitu ieiăcareăfaceăraportarea: 
- Nr. de identificare a raportului: 
- Dataăraport riiă(anul/luna/ziua): 
- Dataătransfuz riiă(anul/luna/ziua): 
- Vârstaăşiăsexulăprimitorului: 
- Dataăproduceriiăreac ieiăadverseăsevereă(anul/luna/ziua): 
- Reac iaăadvers ăsever ăseăpresupuneăaăfiăurmareaăadministr riiăde: 
•ăsângeătotal; 
•ăconcentratăeritrocitar; 
•ăconcentratătrombocitar; 
•ăplasm ; 
•ăalteăcomponenteă(specifica i); 
- Tipulăreac iei/reac iilorăadverseăsevere: 
•ăhemoliz ăimunologic ăprinăincompatibilitate în sistemul ABO; 
•ăhemoliz ăimunologic ădatorat ăaltorăallo-anticorpi; 
•ăhemoliz ănon-imunologic ; 
•ăinfec ieăbacterian ăposttransfuzional ; 
•ăşocăanafilactic/hipersensibilitate; 
•ăinsuficien ăpulmonar ăacut ădeăcauz ătransfuzional ; 
•ăinfec ieăviral ăposttransfuzional ă(HBV); 
•ăinfec ieăviral ăposttransfuzional ă(HCV); 
•ăinfec ieăviral ăposttransfuzional ă(HIV-1/2); 
•ăinfec ieăviral ăposttransfuzional ădeăaltătipă(specifica i); 
•ăinfec ieăparazitar ăposttransfuzional ă(malaria); 
•ăinfec ieăparazitar ăposttransfuzional ădeăaltătipă(specifica i); 
•ăpurpur ăposttransfuzional ; 
•ăboalaăgrefei-contra-gazd ; 
•ăalteăreac iiăadverseăsevereă(specifica i) 
- Niveluri de imputabilitate: NA, 0-3. 

Anexa nr.3.RAPORTAREA INCIDENTELOR ADVERSE SEVERE 
PARTEA A Formularul deăraportareărapid ăaăincidentelorăadverseăsevere 
Art.47 j) Comisia profesional-stiintifica si pentru perfectionarea pregatirii profesionale a 

personalului sanitar din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga functioneaza in conformitate cu 
Legea nr. 95/2006ăprivindăreformaăinădomeniulăs n t iiă,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;O.M.S.P.ă
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nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iiloră Comitetuluiă Directoră dină cadrulă spitaluluiă publică ;ă -Legea 
nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Componen aă şiă atribu iileă Comisieiă profesional-stiintifice si pentru perfectionarea pregatirii 
profesionaleăaăpersonaluluiăsanitarăauăfostăstabiliteăsiăaprobateăinăsedin aăComitetuluiădirector. 

Desemnareaănominal ăaămembrilorăComisieiăăs-aăstabilitădeăc tre Comitetul Director al spitalului, iar 
numirea membrilor Comisiei  s-aăstabilităprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
 
Comisia profesional-stiintificaăareăurm toareaăcomponen ănominala: 

Presedinte- Dr.Rajnoveanu Lidia 
Membrii- Dr. Tocaru Iurie 

- Dr.Bacescu Iurie 
- Dr.Cotorabai Mihai 
- Dr.Vilceanu Marilena 
- Dr. Musat Elena 
- Dr.Coman Dumitrescu Elena 

ATRIBU IILEăCOMISIEIăprofesional-stiintificeăstabiliteăsiăaprobateăinăŞedin aăComitetuluiădirectorăăsuntă: 
- analiza perfectionarii profesionale a personalului medical; 
- analiza conduitei terapeutice in concordanta cu pregatirea de specialitate; 
- avizeaza participarea la cursuri de perfectionare; 
- intocmeste planul anul de pregatire profesionala; 
- propune masuri de participare prin rotatie a personalului la forme de pregatire continua; 
- organizeazaă lunară sedinteă deă comunicariă stiintificeă ină cadrulă uneiă manifestariă intitulateă “Zileleă

medicaleăaleăSpitaluluiădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzuga” 
Art.48 k) Comisia de cercetare disciplinara din Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

functioneazaăinăconformitateăcuăLegeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăinădomeniulăs n t iiă,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare;O.M.S.P.ă nr.ă 921/2006ă privindă stabilireaă atribu iilorăComitetuluiăDirectoră dină cadrulă
spitalului public ; -Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Componen aă şiă atribu iileă Comisieiă deă cercetare disciplinara auă fostă stabiliteă siă aprobateă ină sedin aă
Comitetului director. 

Desemnareaănominal ăaămembrilorăComisieiădeăcercetare disciplinara s-a stabilitădeăc treăComitetulă
Director al spitalului, iar numirea membrilor Comisiei de cercetare disciplinara s-aăstabilităprinădecizieăintern ă
a Managerului. 
 
Comisia de cercetare disciplinara areăurm toareaăcomponen ănominala: 
Presedinte: - Dr.Tocaru Iurie - Director medical 
Membri: -  Dr.Bacescu Iurie – sef sectie ortopedie-traumatologie 

- Dr. Cotorobai Mihai- sef sectie recuperare 
- Dr.Vilceanu Marilena- medic primar comp.medicina interna 
- Ec.Turcu Magdalena-director financiar-contabil 

Reprezentant sindicat SANITAS- invitat permanent-As.med.princ. Biciin Georgina 
Secretar: Ec. Sirbu Daniela 
ATRIBU IILEă COMISIEIă DEă CERCETARE DISCIPLINAă stabiliteă siă aprobateă ină Şedin aă Comitetuluiă
director sunt : 

- convocareaăînăscrisăaăsalariatuluiăcareăaăs vârşităfaptaăceăpoateăconstituiăabatereădisciplinar ,ă
precizându- 

seăobiectul,ădata,ăoraăşiăloculăîntrevederii; 
- audiereaăsalariatuluiăşiăîncheiereaăprocesuluiăverbalăalăaudierii; 
- redactareaăraportuluiădeăcercetareădisciplinar ăcareăs ăcuprind ăşiăpropunereaădeăsanc iuneă

disciplinar . 
transmiterea tuturor acestor documente departamentului de Resurse Umane al Spitalului 
Art.49  l) Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control managerial al Spitalului de ortopedie si traumatologie Azuga functioneaza in conformitate cu Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul s n t iiă,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; O.M.F.P. nr 946/2005 
pentruăaprobareaăcontroluluiăintern,ăcuprinzandăstandardeleădeămanagement/controlăinternălaăentit ileăpubliceăşiăpentruă
dezvoltareaăsistemelorădeăcontrolămanagerial,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
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 Componen aă şiă atribu iileăComisieiă deămonitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii 
sistemului de control managerial  auăfostăstabiliteăsiăaprobateăinăsedin aăComitetuluiădirector. 

Desemnareaă nominal ă aămembrilor Comisiei de  monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 
dezvoltarii sistemului de control managerial s-aă stabilită deă c treă Comitetulă Directoră ală spitalului,ă iară numireaă
membrilor Comisiei  de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control 
managerial s-aăstabilităprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
 
Comisia de cercetare disciplinara areăurm toareaăcomponen ănominala: 

a)ăPreşedinte:ă 
- Manager: Dr. Lidia Rajnoveanu  
b) Vicepresedinte 
- Director Medical – Dr. Iurie Tocaru 
c) Membri: 
- Compartiment RUNOS: Ec. Sarbu Daniela; 
- Compartiment achizitii publice, contractare: Ing. Ion Margareta; 
- Compartiment Securitatea muncii, PSI, Protectie civila Ing. Grama Mihai; 
- Compartiment PCIN: Dr. Bacescu Iurie ; 
- Compartiment clerical: Preot Moraru Mugurel; 
- Compartiment financiar contabil: Ec. Oseaca Adriana; 
- Compartiment aprovizionare: Cojocaru Ion; 
- Compartiment deservire generala: Grama Mihai; 
- Sectia de ortopedie si traumatologie: Dr. Bacescu Iurie ; 
- Compartiment ATI: Asistent Dobre Ruxandra ; 
- Camera de garda: Dr. - Iurie Tocaru; 
- Compartiment medicina interna: Dr. Valceanu Marilena; 
- Laborator analize medicale: Dr. Musat Luminita; 
- Laborator Radiologie si imagistica medicala Dr. Dumitrescu Elena; 
- Laborator de recuperare: Chinetoterapeut Carpinean Veronica; 
- Spitalizare de zi: Asistent Buduleci Ioana; 
- Sectia recuperare: Dr. Cotorobai Mihai; 
- Ambulatoriu integrat- Cabinet ortopedie si traumatologie: Dr. Neagoe  Adriana; 
- Ambulatoriu integrat – Cabinet recuperare: Asistent Serea Mihaela; 
- Ambulator Medicina interna: - Asistent Enache Ioana; 
- Bloc operator: - Asistent Nedelciu Corina; 
- Sterilizare: - Asistent Moaca Paula; 
- Farmacie: - Farmacist Floroiu Rodica; 
 - Compartiment Statistica: Asistent Tudorache Marius; 
- Unitate de transfuzie: Asistent Nedelciu Corina; 
d) Coordonator implementare sistem de control intern/managerial 
- DFC. Ec. Turcu Magdalena 
 e) Secretariatul Comisiei este îndeplinit de Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului de ortopedie si traumatologie 

Azuga 
- Secretara: Tudoran Georgeta 

Art.50  m) Structura de management al calitatii serviciilor medicale functioneaza in conformitate cu  
Ordinul nr.975/2012 si se afla in subordinea managerului. 

Componen aăşiăatribu iileăS.M.C.S.Măăauăfostăstabiliteăsiăaprobateăinăsedin aăComitetuluiădirector. 
Desemnareaănominal ăaămembrilorăS.M.C.S.M. s-aăstabilitădeăc treăComitetulăDirectorăalăspitalului,ăiarănumireaă

membrilor s-aăstabilităprinădecizieăintern ăaăManagerului. 
Structura de management al calitatii servicilor medicale din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie 

Azuga,ăareăăurmatoareaăăcomponen a: 
- Presedinte- Dr.Lidia Rajnoveanu- manager 
- Membru- Ec.Turcu Maria Magdalena- director financiar-contabil 
- Membru- Pandele Victor-consilier juridic 
1. Structura de management al calitatii serviciilor medicale desfasoara in principal urmatoarele 

activitati: 
   a)pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii; 
   b)coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii: 
   b1) manualul calitatii; 
   b2) procedurile; 
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   c)coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza 
procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate; 

   d)coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; 
   e)colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al 

calitatii; 
   f)implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite; 
   g)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de 

manager; 
   h)asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele 

specifice; 
   i)coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de 

imbunatatire sau corective ce se impun; 
   j)coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii; 
   k)asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii 

sanatatii pacientilor; 
   l)asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii. 
2. S.M.S.C.M. se normeaza la posture fixe generale si se organizeaza la nivel de birou pentru spitalele care au 

mai putin de 300 de paturi si la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi.  
3. Din structura de management al calitatii serviciilor medicale fac parte medici, juristi, economist si alte 

categorii profesionale a caror activitate este utila in desfasurarea activitatii structurii. 
4. Membrii structurii de management al calitatii serviciilor medicale vor urma un curs de pregatire in domeniul 

calitatii serviciilor medicale, recunoscut de M.S., organizat de S.N.S.P.M.P.D.S. Bucuresti sau de Autoritatea Nationala 
de Calificari. 

5. Persoanele nominalizate au calitatea sde personal contractual, isi desfasoara activitatea in baza unui contract 
individual de munca si beneficiaza de drepturile salariale stabilite, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul 
unitatii unde este organizata structura. 

6.  Spitalul isi dezvolta propriul Sistem de Management al calitatii astfel incat acesta sa poata fi utilizat, 
mentinut si imbunatatit continuu. 

7. Scopul implementarii Sistemului de Management al Calitatii 
- Descrierea sistemului de management al calitatii cu privire la modul de aplicare a cerintelor SR EN ISO 

9001:2008 referitoare la sistemul de management al calitatii in cadrul spitalului; 
-Asigurarea continuitatii sistemului de management al calitatii a cerintelor referitoare la acesta in cazul 

modificarii circumstantelor actuale; 
-Demonstrarea capacitatii de a furniza in mod consecvent servicii medicale ce intrunesc cerintele pacientului si 

cerintele legale si de reglementare aplicabile; 
-Demonstrarea orientarii spre imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii in 

conforitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008; 
- Crearea unei baze documentare pentru evaluarea Sistemului de Management al Calitatii de catre pacienti si de 

catre organismele de certificare. 
8. Domeniul de aplicare a Sistemului de Management alCalitatii pentru spitalul nostrum este: 
- servicii medicale spitalicesti si in ambulatoriu; 
- servicii medicale paraclinice; 
- servicii de imagistica medicala; 
- servicii farmaceutice; 
- servicii conexe actului medical. 
Spitalul are elaborate si implementat Manualul Calitatii, prevederile manualului se aplica la toate procesele, 

sectiile, compartimentele si functiile spitalului, pentru serviciile medicale realizate. 
9. Responsabilul Managementului Calitatii, numit prin dispozitia manageruklui spitalului, are urmatoarele 

atributii: 
• seăasigur ăc ăproceseleănecesareăSMCăsuntăstabilite,ăimplementateăşiămen inute; 
• seăasigur ăc ămodulădeăfunc ionareăalăSMCăpermiteăîndeplinireaăobiectivelorăstabiliteăînăpoliticaăînă

domeniulăcalit ii; 
• seăasigur ăc ăesteăpromovat ăînăcadrulăorganiza ieiăconştientizareaăcerin elorăpacientului; 
• coordoneaz ăactivit ileăspecificeăpeălinieădeăSMC,ăbeneficiindădeăsprijinulămanagerului; 
• identific ănecesarulădeăresurseămaterialeăşiăfinanciareăpentruămen inereaăşiădezvoltareaăSMCăşiăob ineă

aprobarea managerului pentru asigurarea acestor resurse; 
• identific ănecesarulădeăinstruireăînădomeniulăcalit iiăşiăîlăpropuneăspreăaprobareămanagerului; 
• esteăcoordonatorulăfunc ieiăaudităintern; 
• raporteaz ămanageruluiădespreăfunc ionareaăSMCăşiădespreăoriceănecesitateădeăîmbun t ire. 



Page | 43 

 

• informeaz ăînăscrisăconducereaăspitaluluiăasupraăaspectelorăprivindărespectareaădocumentelorăsistemuluiă
deămanagementăsauănecesit iiăintreprinderiiădeăac iuniăcorectiveăsauăpreventive. 

  
 Responsabilul SMC (RSMC) 
- coordoneaz ăactivit ileăprivindăproiectarea,ăimplementareaăşiămen inereaăSMC; 
- stabileşteăproceseleănecesareăfunc ion riiăSMC; 
- r spundeădeăîndeplinireaă“Politiciiăprivindăcalitatea”; 
- dezvolt ăobiectiveleăgeneraleădină“Politicaăprivindăcalitatea”,ătranspunându-le în obiective specifice cuprinse 

ină“Programulădeămanagementădeăcalitate”,ămonitorizeaz ărealizareaăacestora; 
- elaborareaăManualuluiăCalit iiăşiăaăProcedurilorădeăsistem,ăînăconformitateăcuăstandardele,ăaleseăcaăămodeleădeă

referin . 
- analizeaz ăstadiulăfunc ion riiăSMCăşiăareăautoritateaădeăaăluaăm surileănecesareăpentruăîmbun t ireaăcontinu ă

a SMC; 
- analizeaz ăşiăverific ăManualulăCalit iiăşiăprocedurileădeăsistemădinăcadrulăSMCăşiăreviziileăulterioareăaleă

acestora; 
 - coordoneaz ăelaborareaăProgramelorădeămanagement; 
- aplic ăprevederileădocumentelorăSMCăcare-i revin; 
- asigur ăpromovareaăînăcadrulăorganiza ieiăaăconceptuluiădeăorientareăc treăpacientăşiădeăconştientizareăaă

personaluluiăînăceeaăceăpriveşteăsatisfacereaăcerin elor pacientilor; 
- coordoneaz ăactivit ileădeăinstruireăşiăsensibilizareăaăpersonaluluiăăînădomeniulăSMC; 
 - urm reşteăimplementareaăşiăeficacitateaăac iunilorăcorective/preventiveăîntreprinseăînăcadrulăSMC; 
- elaboreaz ăplanulăanualăădeăaudituriăinterne; 
- efectueaz ăaudituriăinterne,ăpentruăaădeterminaăînăceămasur ăSMCăesteăconformăcuăreferin eleăSRăENăISOă

9001: 2008; 
- urm reşteărezolvareaăreclama iilorăsositeădeălaăp r ileăinteresate; 
- coordoneaz ăactivit ileădeă inereăsubăcontrolăaădocumentelorăsistemuluiăcalit iiăpeăSpitalulădeăOrtopedieăsiă

TraumatologieăAzuga:ăproceduriădeălucru,ăinstruc iuniădeălucru,ăăfişeăpost,ăformulareăşiăînregistr ri; 
- particip ălaăanalizaăefectuat ădeămanagementăcuăprivireălaăfunc ionareaăşiăeficien aăSMCăşiăîntocmeşteă

Raportulăprivindăfunc ionareaăSMC; 
- supravegheaz ămen inereaăcondi iilorădeăcertificare; 
- verific ăFişeleădeăneconformitateăînăvedereaăaplic riiădeciziei; 
- ineăeviden aăneconformit ilor; 
- emiteăşiăcoordoneaz ăemitereaădeă“Raportădeăac iuniăcorective”,ăpentruăac iuniăcorectiveăspecificeăactivit iiădeă

asigurareăaăcalit ii; 
- urm reşteăimplementareaăac iunilorăcorective/preventiveăşiăaăsolu iilorărezultateădinăRapoarteleădeăac iuniă

corective,ădinăfişeleădeăneconformitateăşiărespectiv,ădinăRapoarteleădeăaudit; 
- asigur ăcircula iaăînăSpitalulădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzugaănumaiăaăreglement rilor/prevederilorălegaleă

în vigoare; 
- r spundeădeăeficien aăşiăcalitateaădocumentelorăşiăînregistr rilorăîntocmite; 
- r spundeădeăcalitateaăauditurilorăefectuateăînăspital,ăînălegatur ăcuărespectareaăşiăimplementareaăSMC; 
- r spundeăsubăpropriaăsemnatur ădeăexactitateaădatelorăraportate; 

 
F.ATRIBUTIILE MANAGERULUI 

 
Art.50  ÎnăconformitateăcuăOrdinulănr.1384/ă2010ămanagerulăareăînăprincipalăurm toareleăădrepturiăsiăobligatii: 
Drepturi: 

   1. primirea unei sume lunare brute , stabilita potrivit prevederilor legale in vigoare;  
   2. dreptul la concediu de odihna anual,  conform prevederilor legale;  
   3. dreptul de a beneficia de asigurari sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, in conditiile 
platii contributiilor prevazute de lege;  
   4. dreptul la securitate si sanatate in munca;  
   5. dreptul la formare profesionala, in conditiile legii;  
   6. dreptul la informare nelimitata asupra activitatii spitalului si acces la toate documentele privind activitatea medicala 
si economico-financiara a acestuia;  
   7. dreptul de a fi sprijinit de catre consiliul de administratie in rezolvarea problemelor de strategie, organizare si 
functionare a spitalului, precum si in activitatea de identificare de resurse financiare pentru cresterea veniturilor 
spitalului, in conditiile legii;  
   8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical in implementarea activitatilor pentru imbunatatirea standardelor clinice 
si a modelelor de practica, in monitorizarea si evaluarea activitatii medicale, precum si intarirea disciplinei economico-
financiare;  



Page | 44 

 

   9. dreptul de a fi sustinut in realizarea activitatilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum si de alte 
comisii pe care le infiinteaza, ale caror atributii si responsabilitati sunt aprobate de comitetul director si sunt prevazute 
in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;  
   10. dreptul de a revoca membrii comitetului director in cazul neindeplinirii atributiilor ce le revin;  
   11. dreptul de a revoca sefii de sectii in cazul nerealizarii indicatorilor specifici timp de cel putin un an;  
   12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitarii mandatului, a contractul individual de munca si de reluare 
a raporturilor de munca pe postul detinut anterior incheierii prezentului contract de management;  
   13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru 
deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, potrivit legii;  
   14. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;  
   15. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;  
   16. dreptul de a desfasura activitate medicala in spital, in conditiile legii;  
   17. dreptul de a angaja resursele umane si financiare, in conditiile legii;  
   18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract de management;  
   19. dreptul de a participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.  

 
Obligatii: 

(1) Obligatiile managerului in domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice sunt urmatoarele:  
   1. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in 
vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii;  
   2. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;  
   3. repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;  
   4. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;  
   5. organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director;  
   6. numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director;  
   7. incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in 
conditiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;  
   8. prelungeste, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare;  
   9. inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in 
acestea;  
   10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de conducere specifice 
comitetului director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situatia in care 
desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in conditiile legii;  
   11. numeste in functie sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul 
organizat in conditiile legii si incheie cu acestia, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii in functie, contract 
de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;  
   12. solicita consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere, in conditiile legii, in cazul in care contractul 
de administrare prevazut la pct. 11 nu se incheie in termen de 7 zile de la data stabilita in conditiile mentionate;  
   13. deleaga unei alte persoane functia de sef de sectie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 
luni, in cazul in care la concursul organizat, in conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezinta niciun 
candidat in termenul legal;  
   14. repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de sefi de sectie, 
de laborator si de serviciu medical ocupate in conditiile prevazute la pct. 13;  
   15. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;  
   16. infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea 
unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., al 
caror mod de organizare si functionare este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;  
   17. realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii 
organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor 
profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;  
   18. aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare;  
   19. negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital, cu exceptia spitalelor din subordinea ministerelor si 
institutiilor cu retea sanitara proprie, carora li se aplica reglementarile specifice in domeniu;  
   20. raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de 
furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reinnoirea acesteia ori de cate ori situatia o 
impune;  
   21. raspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de catre personalul 
din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  
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   22. propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea 
sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea 
sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii;  
   23. in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru 
acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia 
contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora;  
   24. dispune masurile necesare pentru ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de 
personal sa nu depaseasca maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national 
unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul 
Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie;  
   25. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului 
etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;  
   26. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educatie medicala continua (EMC) pentru medici, asistenti 
medicali si alt personal, in conditiile legii;  
   27. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.  
   (2) Obligatiile managerului in domeniul managementului serviciilor medicale sunt urmatoarele:  
   1. elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului 
pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobarii consiliului de administratie 
al spitalului;  
   2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu 
respectarea prevederilor legale;  
   3. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;  
   4. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de 
servicii medicale ale populatiei;  
   5. elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile 
si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru 
populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de 
dezvoltare in domeniul medical;  
   6. indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;  
   7. dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a activitatii asumati prin prezentul 
contract;  
   8. desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la 
nivelul spitalului;  
   9. raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la 
nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;  
   10. raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre 
personalul medico-sanitar din spital;  
   11. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor 
consiliului medical;  
   12. urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de 
directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;  
   13. negociaza si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de 
servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;  
   14. raspunde, impreuna cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, 
igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 
sanatatii;  
   15. negociaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile 
stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate;  
   16. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate private;  
   17. poate incheia contracte cu directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in 
vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura 
organizatorica a acestora;  
   18. poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru 
asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din 
structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor 
cabinete;  
   19. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile 
necesare atunci cand se constata incalcarea acestora;  
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   20. raspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte 
situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora;  
   21. raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricarei persoane care se 
prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, dupa caz, a transportului 
obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, dupa stabilizarea functiilor vitale ale acesteia;  
   22. raspunde de asigurarea, in conditiile legii, a calitatii actului medical, a respectarii conditiilor de cazare, igiena, 
alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de catre spital, a prejudiciilor cauzate 
pacientilor.  
   (3) Obligatiile managerului in domeniul managementului economico-financiar sunt urmatoarele:  
   1. raspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de catre 
comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura 
spitalului, pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior, dupa avizarea acestuia de catre consiliul 
de administratie, in conditiile legii;  
   2. raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu actiunile si obiectivele din 
anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;  
   3. raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile si compartimentele din structura 
acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii;  
   4. raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului a executiei 
bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
sanatatii;  
   5. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli unitatilor deconcentrate 
cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, in 
functie de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, 
pe cel al autoritatii de sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii;  
   6. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli consiliului local si/sau 
judetean, dupa caz, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale;  
   7. aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;  
   8. aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu 
financiar, in conditiile legii, la propunerea comitetului director;  
   9. raspunde, impreuna cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul 
sectiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;  
   10. identifica, impreuna cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului, cu 
respectarea prevederilor legale;  
   11. indeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;  
   12. raspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei din domeniu.  
   (4) Obligatiile managerului in domeniul managementului administrativ sunt urmatoarele:  
   1. aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare, dupa avizarea prealabila de catre 
directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, directia medicala sau structura similara acesteia din 
ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie ori Ministerul Sanatatii, dupa caz;  
   2. reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;  
   3. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;  
   4. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a 
activitatii spitalului;  
   5. incheie contracte de colaborare cu institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant 
medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurarii conditiilor 
corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;  
   6. incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetarii, pentru desfasurarea activitatii de 
cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;  
   7. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea 
confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;  
   8. raspunde de obtinerea si mentinerea valabilitatii autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sanatatii;  
   9. pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, informatii 
privind activitatea spitalului;  
   10. transmite directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, directiei medicale sau structurii similare 
din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, informari trimestriale si 
anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia 
bugetului de venituri si cheltuieli;  
   11. raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format 
scris si electronic;  
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   12. raspunde de inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, in 
conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;  
   13. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;  
   14. raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare 
la activitatea spitalului;  
   15. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;  
   16. propune spre aprobare directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, directiei medicale ori 
structurii medicale similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, 
un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in conditiile legii;  
   17. informeaza Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerele sau institutiile cu retea sanitara proprie cu privire la 
starea de incapacitate temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;  
   18. raspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, economico- financiare, precum si a 
altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;  
   19. respecta masurile dispuse de catre conducatorul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie sau primarul 
unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti ori presedintele consiliului judetean, dupa 
caz, in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;  
   20. raspunde de depunerea solicitarii pentru obtinerea acreditarii spitalului, in conditiile legii, in termen de maximum 
un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;  
   21. raspunde de solicitarea reacreditarii, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii 
acreditarii;  
   22. respecta Strategia nationala de rationalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului;  
   23. elaboreaza, impreuna cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta 
medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor 
legale in vigoare;  
   24. raspunde de respectarea si aplicarea corecta de catre spital a prevederilor actelor normative care reglementeaza 
activitatea acestuia;  
   25. asigura si raspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea 
actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;  
   26. avizeaza numirea, in conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu medical din 
cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobarii Ministerului Sanatatii sau, dupa caz, a 
autoritatilor administratiei publice locale.  
   (5) Obligatiile managerului in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese sunt urmatoarele:  
   1. depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege si de 
prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, la ministerele si 
institutiile cu retea sanitara proprie;  
   2. actualizeaza declaratia prevazuta la pct. 1 ori de cate ori intervin modificari fata de situatia initiala, in termen de 
maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor;  
   3. raspunde de afisarea declaratiilor prevazute de lege pe site-ul spitalului;  
   4. depune declaratie de avere in conditiile prevazute la pct. 1 si 2.  

Atributiile managerului unitatii sanitare, cf. Ordinului 916/2006:  

-r spundeădeăorganizareaăstructurilorăprofesionaleădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec iilorănosocomialeăînăconformitateă
cuăprevederileăprezentuluiăordin,ădiferen iatăînăfunc ieădeăîncadrareaăunit iiăînăconformitateăcuălegea; 
- particip ălaădefinitivareaăpropunerilorădeăactivitateăşiăachizi iiăcuprinseăînăplanulăanualăalăunit iiăpentruăsupraveghereaă
şiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale; 
- r spundeă deă asigurareaă bugetar ă aferent ă activit iloră cuprinseă înă planulă annuală aprobată pentruă supraveghereaă şiă
controlulăinfec iilorănosocomiale; 
- controleaz ăşiăr spundeăpentruăorganizareaăşiăderulareaăactivit ilorăpropriiăaleăcompartimentului/serviciuluiăsau,ădup ă
caz,ăaleăresponsabiluluiănominalizatăcuăsupraveghereaăşiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale,ăcaăstructur ădeăactivitateăînă
direct ăsubordineăşiăcoordonare; 
- controleaz ărespectareaănormativelorăcuprinseăînăplanulăanualădeăactivitateăpentruăsupraveghereaăşiăcontrolulăinfec iiloră
nosocomialeă deă laă nivelulă sec iiloră şiă serviciiloră dină unitate,ă înă colaborareă cuă responsabilulă coordonatoră ală activit iiă
specificeăşiăcuămediciiăşefiădeăsec ie; 
- analizeaz ă şiă propuneă solu iiă deă rezolvare,ă dup ă caz,ă alocareă deă fonduri,ă pentruă sesiz rileă
compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specific ăînăsitua iiădeăriscăsauăfocarădeăinfec ieănosocomial ; 
- verific ăşiăaprob ăeviden aăintern ăşiăinforma iileătransmiseăeşaloanelorăierarhice,ăconformălegiiăsauălaăsolicitareălegal ,ă
aferenteăactivit iiădeăsupraveghere,ădepistare,ădiagnostic,ăinvestigareăepidemiologic ,ăşiăm surileădeăcontrolăalăfocaruluiă
deăinfec ieănosocomial ădinăunitate; 
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- solicit ,ă laă propunereaă coordonatoruluiă deă activitateă specializat ă sauă dină proprieă ini iativ ,ă expertizeă şiă investiga iiă
externe,ăconsiliereăprofesional ădeăspecialitateăşiăinterven ieăînăfocareleădeăinfec ieănosocomial ; 
- angajeaz ăunitateaăpentruăcontractareaăunorăserviciiăşiăpresta iiădeăspecialitate; 
- reprezint ă unitateaă înă litigiiă juridiceă legateă deă r spundereaă institu ieiă înă ceeaă ceă priveşteă infec iileă nosocomiale, 
respectivă ac ioneaz ă înă instan ă persoaneleă fizice,ă înă cazulă stabiliriiă responsabilit iiă individualeă pentruă infec ieă
nosocomial . 

Atributii conform ORDINULUI Nr. 1226/2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 
rezultate din activitati medicale: 

a) initiaza, implementeaza si conduce sistemul de gestionare a deseurilor medicale; 
   b) asigura fondurile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de gestionare a deseurilor medicale, inclusiv 
sumele necesare acoperirii costurilor prevazute la art. 45 alin. (5); 
   c) desemneaza o persoana, din randul angajatilor proprii, respectiv coordonatorul activitatii de protectie a sanatatii in 
relatie cu mediul, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011, cu 
modificarile ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum si de legislatia specifica referitoare la managementul 
deseurilor medicale in ceea ce priveste obligatiile detinatorilor/producatorilor de deseuri; 
   d) controleaza si raspunde de incheierea contractelor cu operatorii economici care transporta, trateaza si elimina 
deseurile rezultate din activitatile medicale; 
   e) controleaza si raspunde de colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile 
medicale; 
   f) poate delega atributiile mentionate la lit. d) si e) catre coordonatorul activitatii, de protectie a sanatatii in relatie cu 
mediul; 
   g) aproba planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitati medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor 
de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor medicale periculoase din unitatea sanitara respectiva, in 
conformitate cu anexa nr. 4 la ordin; 
   h) aproba planul de formare profesionala continua a angajatilor din unitatea sanitara cu privire la gestionarea 
deseurilor medicale. 

              (2) Alte atributii ale managerului:  

       - este ordonator de credite si reprezinta spitalul in relatiile cu  tertii; 

       - realizeaza sarcinile ce ii revin din contractul de management; 

- angajeaza personalul unitatii; 

- aproba normele privind  disciplina muncii medicale si administrative în unitate; 

- emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unitatii, în conformitate cu  prevederile Codului Muncii ; 

- premiaza sau sanctioneaza personalul din unitate la propunerea sefilor  locurilor de munca; 

- incheie contractul colectiv de munca; 

- ia masuri pentru buna desfasurare a muncii în spital, asigurarea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a 
imbolnavirilor  profesionale, imbunatatirea activitatii spitalului; 

- planifica, organizeaza si indruma activitatea tehnico-medicala, administrativ-gospodareasca si financiara a spitalului; 

- adopta masuri pentru imbunatatirea  muncii  în sectii, servicii si  sectoare de activitate, organizeaza  controlul tehnic al 
asistentei medicale pe saloane, sectii, servicii, pe categorii de  personal sanitar si pe diferite perioade ale zilei; 

- analizeaza si stabileste masuri pentru aprovizionarea la  timp a sectiilor, serviciilor cu aparatura, instrumentar medical, 
medicamente si produse tehnico-materiale; 
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- prevede fonduri pentru asigurarea conditiilor de igiena si pentru actiunile de prevenire si control a infectiilor 
nozocomiale; 

- urmareste realizarea clauzelor autorizatiei de functionare si a recomandarilor tehnice ale Directiei de Sanatate Publica  
si asigura baza materiala pentru îndeplinire; 

- controleaza starea de curatenie, comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personal, starea de 
igiena a bolnavilor, a încaperilor, a însotitorilor, efectuarea curateniei si a dezinfectiei curente si periodice, aerisirea si 
încalzirea saloanelor de bolnavi; 

- controleaza alimentatia rationala a bolnavilor prin realizarea unui numar corespunzator de diete si meniuri cat mai 
variate;  

- controleaza starea de igiena si functionalitatea blocului alimentar si a spalatoriei si dispune masurile functionale, 
materiale si disciplinare pentru remedierea deficientelor constatate ; 

- organizeaza si supravegheaza utilizarea judicioasa a paturilor din unitate; 

- controleaza instruirea personalului pe probleme  de prevenire si control a infectiilor nozocomiale; 

- organizeaza si urmareste efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice si imunizarile profilactice la 
personal; 

- informeaza directorul Directiei de Sanatate Publica despre aparitia unor izbucniri de infectie nozocomiala si a unor 
deficiente importante de igiena din spital; 

- dispune masuri necesare pentru limitarea vizitelor sau carantinarea unitatii, în cazul unor epidemii în teritoriu; 

- aplica masuri disciplinare în cazul de abateri de la normele de igiena pe care le constata sau care i se raporteaza de 
catre sefii de sectie, compartimente, organele de control. 

- coordoneaza factorii medicali , economici si administrativi pentru realizarea unei alimentatii corespunzatoare si in 
limita bugetului.   

- organizeaza aprovizionarea ritmica cu produse de buna calitate; 

- stabileste graficul de servire a mesei care sa nu împiedice desfasurarea activitatii de asistenta medicala si în 
conformitate cu doleantele bolnavilor internati; 

- asigura dotarea si controlul functionarii blocului alimentar; 

- controleaza transportul igienic al alimentelor; 

- organizeaza comisia de meniuri; 

- participa periodic la sedintele Comisiei de alimentatie; 

 - raspunde de sanatatea si securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor la nivelul spitalului in conformitate cu 
legislatia in vigoare; 

-indeplineste sarcinile ce-i revin din Ordinul 1025/2000 cu privire la Normele privind serviciile de spalatorie pentru 
unitatile medicale; 

- pastreaza secretul de stat si de serviciu; 

Responsabilitati:  
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de planificare: - analizeaza saptamanal si de cate ori este nevoie problemele principale privind: 
organizarea,coordonarea si asigurarea asistentei medicale, asigurarea resurselor materiale, financiare sau de alta natura, 
stabilind masurile ce se impun; 

- pentru asigurarea permanentei asistentei medicale; 
- pentru executarea serviciului de permanenta in unitate; 
- pentru organizarea si executarea sedintelor de pregatire continua a personalului unitatii; 
 de raportare: - rapoarte periodice catre Directia de Sanatate Publica Prahova; 
- planuri de masuri privind asigurarea medicala a misiunilor; 
- alte rapoarte, functie de situatie; 
de lucru cu publicul: - pe timpul audientelor; 
de luare a deciziilor: ia deciziile in timp util si corect in cadrul atributiilor prevazute de functie; 
accesul la informatii: are acces la documente clasificate ; 

Alte responsabilitati: 
1. VaăserviăcuăresponsabilitateăintereseleăSpitaluluiădeăOrtopedieăsiăTraumatologieăAzuga,ăaleăconduc toriloră

şiăsalaria ilorăacesteia.ă 
2. Vaăfiăghidatăînătoateăactivit ileădeăadev r,ădreptate,ăacurate eăşiăbunăgust; 
3. Înă exercitareaă atribu iiloră vaă abordaă ună comportamentă careă s ă exerciteă oă influen ă pozitiv ă asupraă

colaboratorilor; 
4. Vaăacordaăaceeaşiăconsidera ieădrepturilorăşiăintereselorăcelorlal iăcaăşiăcerin elorăpersonale; 
5. Vaămen ineăoăatitudineăechilibrat ăşiăvaăluaăînăconsiderareăideileăşiăopiniileăaltora; 
6. Rolulăînăcadrulăunitatii,ăvaăfiăprivităcaăoăobliga ieădeăaiăajutaăpeăcolaboratoriăs -şiăîndeplineasc ăaspira iileă

personaleăşiăprofesionale; 
7. Vaăinformaăpeăceiăinteresa iăasupraămoduluiădeălucruădinăsferaăsaădeăactivitate; 
8. Vaăfolosiămetodeăautorizateăşiărecunoscuteăpentruăcreştereaăeficien eiăşiăra ionalizareaăresurselor; 
9. Vaărespectaăcompeten aăprofesional ăaăcolegilor,ăşiăvaămunciăîmpreun ăcuăeiăpentruăaăsus ineăşiăpromovaă

obiectiveleăşiăprogrameleăbirouluiăşiăunitatii; 
10. Isi va folosi intreaga capacitate de munca in interesul unitatii; 
11. Ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor alte unitatii si care se afla in relatii comerciale cu 

unitatea ; 
12. Pe toata durata contractului individual de munca, e obligat sa pastreze secretul datelor si informatiilor 

confidentiale referitoare la activitatea unitatii. 
Responsabilit iăînădomeniulăSCIM 

Managerul   
 dispune masurile necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial conform 
cerintelor O.M.F.P. 946/2005* 
 dispune resurse pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial 
 dispune resurse pentru formarea profesionala a personalului de confucere si executie in domeniul 
sistemului de control intern/managerial. 
 numeste prin dispozitie (decizie) Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 
dezvoltarii sistemului de control managerial - numita in continuare "comisie" 
 aproba programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 
 numeste prin dispozitie (decizie) Responsabilul cu Regsitrul de riscuri 
 stabileste obiectivele generale ale entitatii 
 aproba obiectivele specifice fiecarei structuri subordonate 
 supervizeaza prin intermediul raportarilor Comisiei indeplinirea tuturor masurilor stabilite in 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. 
 aproba procedurile elaborate in cadrul entitatii 
 aproba inventarul functiilor sensibile la  nivel de unitate /aproba planul de rotatie/elemente de control 
stabilite pentru functiile sensibile identificate 
 elaboreaz ă anuală (laă dataă închideriiă exerci iuluiă financiar)ă ună raportă asupraă sistemuluiă deă controlă
intern/managerial,ă întocmităpotrivităformatuluiăprev zută înăanexaănr.ă4.3.ă laăO.M.F.P.ă946/2005*.ă Înăvedereaă
elabor riiă raportului,ă conduc torulă entit iiă dispuneă programareaă şiă efectuareaă deă c treă conduc toriiă deă
compartimenteăafla iăînăsubordineăaăopera iuniiădeăautoevaluareăaăsistemuluiădeăcontrolăintern/managerial 

G. Atributiile Directorului Medical 
 
Art.51. Atributii: 
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- urmareste aplicarea dispozitiilor trasate de catre managerul spitalului si executa sarcinile care ii sunt 
incredintate; 
- inlocuieste managerul spitalului in toate situatiile in care acesta lipseste din motive obiective si justificative; 
- stabileste masuri pentru aprovizionarea tehnico-materiala a spitalului; 
- stabileste masuri pentru imbunatatirea organizarii muncii si asigura acestei activitati un caracter continuu; 
- asigura luarea tuturor masurilor pentru cunoasterea si aplicarea legislatiei de catre intregul personal medico-
sanitar; 
- stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal sanitar a regulilor de etica 
profesionala si ia masurile necesare pentru prevenirea incalcarii acestor reguli, pentru sanctionarea abaterilor, 
potrivit legii; 
- raspunde de organizarea si buna desfasurare a activitatii de perfectionare a pregatirii profesionale a 
personalului sanitar; 
- urmareste efectuarea de studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si 
tratament, conform prevederilor statutului personalului medical sanitar; 
- urmareste problemele legate de baza materiala, functionalitatea spitalului si organizarea activitatii, 
programul de lucru si justa utilizare a personalului medico-sanitar, colaborarea intre sectiile din spital, 
comportamentul personalului incadrat fata de bolnav, modul cum se aplica de catre conducerea sectiilor toate 
dispozitiile reiesite din actele normative in acest domeniu de activitate; 
- controleaza buna organizare si functionare a statiei de sterilizare; 
- analizeaza periodic, impreuna cu comitetul sindicatului, realizarea masurilor de protectia muncii; 
- este purtatorul de cuvant al spitalului in raport cu mass-media; 
- angajeaza prin semnatura unitatea in relatiile cu tertii, in limitele competentelor aprobate de directorul 
general al spitalului; 
- urmareste aplicarea normelor privind disciplina muncii medicale si administrative  in spital; 
- ia masuri de recuperare a pagubelor aduse unitatii, in conformitate cu prevederile Codului Muncii si a altor 
acte normative; 
- propune premierea sau sanctionarea personalului din unitate la propunerea sefilor de sectii sau 
compartimente; 
- ia masuri pentru desfasurare a muncii in spital, asigurand conditiile de munca, prevenirea accidentelor si 
imbolnavirilor profesionale, imbunatatirea activitatii spitalului; 
- planifica, organizeaza si indruma activitatea tehnico-medicala, administrativ gospodareasca si financiara a 
spitalului in colaborare cu directorul general al spitalului; 
- colaboreaza cu medicul sef de ambulator pentru buna desfasurare a activitatii medicale in cadrul 
ambulatoriului; 
- controleaza activitatea din Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie, , Laboratorul de 
recuperare, medicina fizica si balneara si ia masuri pentru imbunatatirea muncii in cadrul acestora, pentru o 
aprovizionare operativa cu reactivi, materiale sanitare, etc.; 
- coordoneaza activitatea din sectiile si compartimentele spitalului si informeaza managerul spitalului despre 
problemele sesizate de catre sefii de sectii si compartimente; 
- in colaborare cu managerul spitalului adopta masuri pentru imbunatatirea muncii in sectii, servicii si sectoare 
de activitate, organizeaza controlul tehnic al asistentei medicale pe saloane, sectii, servicii, pe categorii de 
personal sanitar si pe diferite perioade ale zilei; 
- analizeaza si ia masuri pentru aprovizionarea la timp a sectiilor, serviciilor cu aparatura, instrumentar 
medical, medicamente si produse tehnico-medicale; 
- asigura informarea operativa a directorului general al spitalului asupra desfasurarii activitatii principalelor 
probleme si masurile luate pe parcus; 
- participa efectiv la realizarea clauzelor pentru obtinerea Autorizatiei  de Functionare si a recomandarilor 
tehnice ale Directiei de Sanatate Publica si Inspectoratul de Sanatate Publica si asigura baza materiala pentru 
indeplinire; 
 - controleaza starea de curatenie, comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personal, 
starea de igiena a bolnavilor, a incaperilor, efectuarea curateniei si a dezinfectiei curente si periodice, aerisirea 
si incalzirea saloanelor de bolnavi; 
- raspunde de alimentatia rationala a bolnavilor prin realizarea unui numar corespunzator de diete si meniuri 
cat mai variate direct si prin asistenta dieteticiana si Comisia de alimentativ pe spital din care face parte; 
- verifica si semneaza zilnic foaia de alimentatie; 
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- raspunde de starea de igiena si functionarea blocului alimentar si a spalatoriei si dispune masurile 
functionale, materiale si disciplinare pentru remedierea deficientelor constatate ; 
- supravegheaza utilizarea judicioasa a paturilor din unitate, analizeaza periodic calitatea asistentei medicale - 
raspunde de instruirea personalului pe probleme de prevenire si control a infectiilor nozocomiale direct si prin 
compartimentul de specialitate al spitalului; 
- urmareste efectuarea examenelor medicale la angajare si periodic si imunizarile profilactice pentru personal; 
- aduce la cunostinta managerului spitalului aparitia unor infectii nosocomiale si a deficientelor de igiena din 
sectiile, compartimentele spitalului; 
- dispune masuri necesare pentru limitarea vizitelor sau carantinarea unitatii in cazul unor epidemii in teritoriu 
prin serviciul tehnico-administrativ; 
- propune masuri disciplinare in cazul de abateri de la normele de igiena pe care le constata sau care i se 
raporteaza de catre sefii de sectii, compartimente, organele de control; 
- analizeaza periodic calitatea asistentei medicale acordata bolnavilor, conduita terapeutica, consumul de 
medicamente, cazurile care depasesc durata medie de spitalizare, concordant diagnosticului intre dispensar si 
spital, intre diagnosticul clinic si cel anatomo-patologic, decesele produse in spital, ale activitatii legate de 
asistenta medicala si stabileste masurile necesare pentru continua ridicare a calitatii asistentei medicale; 
- analizeaza eficienta activitatii spitalului si propune managerului adaptarea, in functie de necesitati a 
structurii si capacitatii spitalului; 
- analizeaza periodic si propune masurile corespunzatoare cu privire la prevenirea si combaterea bolilor 
transmisibile, bolilor legate de profesiune si tuberculozei; 
- face parte din urmatoarele comisii: comisia de analiza a ofertelor care vor fi depuse in cadrul licitatiei 
publice deschise fara preselectie pentru achizitionarea de medicamente, comisia de evaluare a bunurilor 
primite in patrimoniu prin donatii sau sponsorizari, comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitiile 
alimentare, comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitiile de materiale diverse s.a.; 
- pastreaza secretul de serviciu si de stat; 
- in conformitate cu Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei culegerii datelor pentru baza de date nationala privind 
deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele responsabilitati; 
a) initiaza programul de introducere a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase; 
b) prevede fondurile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de gestionare a deseurilor periculoase; 
c) nominalizeaza persoanele responsabile cu activitatile specifice de gestionare a deseurilor periculoase; 
 d) controleaza modul in care functioneaza sistemul de gestionare a deseurilor periculoase; 
e) aproba planul de gestionare a deseurilor din activitatile medicale, pe baza regulamentelor interne si a 
codurilor de procedura ale sistemului de gestionare a deseurilor periculoase din spital; 
f) aproba planul de formare profesionala continua; 
-     in conformitate cu Ordinul 1025/07.12.2000 care cuprinde Normele privind serviciile de spalatorie pentru 
unitatile medicale are urmatoarele atributii de serviciu: 
- a) impreuna cu directorul  financiar-contabil prevede fondurile necesare pentru functionarea in bune conditii 
a spalatoriei spitalului, inclusiv fondurile pentru respectarea normelor de protectia muncii; 
- b) urmareste realizarea planului de activitate a serviciilor de spalatorie, plan ce include codul de procedura; 
- c) urmareste planul de formare profesionala continua a personalului, inclusiv planul pentru instruirile de 
protectia muncii; 
- respecta si aplica normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- indeplineste orice alte sarcini incredintate de managerul spitalului in legatura cu munca sa. 
Atribu iileăgeneraleăaleădirectoruluiămedicalăconform O.M.S.P.nr. 1628/2007 

1. particip ălaăelaborareaăplanuluiădeădezvoltareăaăspitaluluiăpeăperioadaămandatului,ăînăbazaăpropuneriloră
consiliului medical; 

2.ă particip ă laă elaborarea,ă peă bazaă propuneriloră consiliului medical, a planului anual de furnizare de 
servicii medicale al spitalului; 
3.ăpropuneămanagerului,ăînădomeniulăs uădeăresponsabilitate,ăînăvedereaăaprob rii: 

a)ănum rulădeăpersonal,ăpeăcategoriiăşiălocuriădeămunc ,ăînăfunc ieădeăreglement rileăînăvigoare; 
b)ăorganizareaăconcursurilorăpentruăocupareaăposturilorăvacante,ă înăurmaăconsult riiăcuăsindicatele,ăconformă
legii; 
4.particip ă laăelaborareaă regulamentuluiădeăorganizareă şiă func ionare,ă regulamentuluiă internăşiăorganigrameiă
spitalului, în urma consult riiăcuăsindicatele,ăconformălegii; 
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5.propuneă spreă aprobareă manageruluiă şiă urm reşteă implementareaă deă m suriă organizatoriceă privindă
îmbun t ireaăcalit iiăserviciilorămedicaleăşiădeăîngrijire,ăaăcondi iilorădeăcazare,ăigien ăşiăalimenta ie,ăprecumă
şiă deă m suriă deă prevenireă aă infec iiloră nosocomiale,ă conformă normeloră aprobateă prină ordină ală ministruluiă
s n t iiăpublice; 
6.particip ă laă elaborareaă proiectuluiă bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieliă ală spitalului,ă peă bazaă centraliz riiă deă
c treă compartimentulă economico-financiară aă propuneriloră fundamentateă aleă conduc toriloră sec iiloră şiă
compartimentelor din structura spitalului; 
7.urm reşte,ăînădomeniulăs uădeăresponsabilitate,ărealizareaăindicatorilorăprivindăexecu iaăbugetuluiădeăvenituriă
şiăcheltuieliăpeăsec iiăşiăcompartimente,ăasigurândăsprijinăşefilorădeăsec iiăşiăcompartimenteăpentruăîncadrareaă
în bugetul alocat; 
8.analizeaz ,ă înădomeniulăs uădeăresponsabilitate,ăpropunereaăconsiliuluiămedicalăprivindăutilizareaăfonduluiă
de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 
9.asigur ,ă înă domeniulă s uă deă responsabilitate,ă monitorizareaă şiă raportareaă indicatoriloră specificiă activit iiă
medicale,ă activit iiă deă îngrijire,ă financiari,ă economici,ă precumă şiă aă altoră dateă privindă activitateaă deă
supraveghere, prevenireăşiăcontrol,ăpeăcareăleăprezint ămanagerului; 
10.analizeaz ,ă laă propunereaă consiliuluiă medical,ă m surileă pentruă dezvoltareaă şiă îmbun t ireaă activit iiă
spitalului,ă înă concordan ă cuă nevoileă deă serviciiă medicaleă şiă deă îngrijiriă aleă popula iei,ă dezvoltarea 
tehnologiilorămedicale,ăghidurilorăşiăprotocoalelorădeăpractic ămedicale; 
11.particip ă laăelaborareaăplanuluiădeăac iuneăpentruăsitua iiă specialeă şiăasisten aămedical ă înăcazădeă r zboi,ă
dezastre,ă atacuriă teroriste,ă conflicteă socialeă şiă alteă situa iiă deă criz ,ă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă
vigoare; 
12.laă propunereaă consiliuluiă medical,ă înă domeniulă s uă deă responsabilitate,ă întocmeşte,ă fundamenteaz ă şiă
prezint ă spreă aprobareă manageruluiă planulă anuală deă achizi iiă publice,ă listaă investi iiloră şiă aă lucr riloră deă
repara iiă curenteă şiă capitaleă careă urmeaz ă s ă seă realizezeă într-ună exerci iuă financiar,ă înă condi iileă legii,ă şiă
r spundeădeărealizareaăacestora; 
13.analizeaz ă trimestrială sauă oriă deă câteă oriă esteă nevoie,ă înă domeniulă s uă deă responsabilitate, modul de 
îndeplinireăaăobliga iilorăasumateăprinăcontracteă şiăpropuneămanageruluiăm suriădeă îmbun t ireăaăactivit iiă
spitalului; 
14.întocmeşte,ăpentruădomeniulăs uădeăresponsabilitate,ă inform riă lunare,ă trimestrialeăşiăanualeăcuăprivireă laă
execu ia bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieli,ă peă careă leă analizeaz ă cuă consiliulă medicală şiă leă prezint ă
managerului spitalului; 
15.particip ălaănegociereaăcontractelorădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
condi iileălegii; 
16.particip ălunarăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieălaăşedin eleăcomitetuluiădirector; 
17.faceă propuneriă privindă structuraă organizatoric ,ă reorganizarea,ă restructurareaă şiă schimbareaă sediuluiă şiă aă
denumirii spitalului; 
18.ă particip ă laă negociereaă şiă stabilireaă indicatoriloră specificiă deă performan ă aiă managementuluiă
sec iei/laboratorului/ă serviciului,ă careă voră fiă prev zu iă caă anex ă laă contractulă deă administrareă ală
sec iei/laboratorului/serviciului; 
19.ă particip ,ă anual,ă laă programeă deă perfec ionareă profesional ă organizateă deă ŞcoalaăNa ional ă deă S n tateă
Public ăşiăManagementăSanitar; 
20.r spundeăînăfa aămanageruluiăspitaluluiăpublicăpentruăîndeplinireaăatribu iilorăcareăîiărevin; 
21.ăparticip ălaăelaborareaăraportuluiăanualădeăactivitateăalăspitalului. 
Atribu iile specifice directorului medical sunt: 
1.înă calitateă deă preşedinteă ală consiliuluiă medicală coordoneaz ă şiă r spundeă deă elaborareaă laă termenă aă
propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de 
achizi iiă publiceă cuă privireă laă achizi iaă deă aparatur ă şiă echipamenteă medicale,ă medicamenteă şiă materialeă
sanitare,ăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieli; 
2.ămonitorizeaz ăcalitateaăserviciilorămedicaleăacordateălaănivelulăspitalului,ăinclusivăprinăevaluareaăsatisfac iei 
pacien ilor,ăşiăelaboreaz ,ăîmpreun ăcuăşefiiădeăsec ii,ăpropuneriădeăîmbun t ireăaăactivit iiămedicale; 
3.aprob ăprotocoaleă deă practic ămedical ă laă nivelulă spitaluluiă şiămonitorizeaz ă procesulă deă implementareă aă
protocoalelorăşiăghidurilorădeăpractic ămedical ălaănivelulăîntreguluiăspital; 
4.ăr spundeădeăcoordonareaăşiăcorelareaăactivit ilorămedicaleădesf şurateălaănivelulăsec iilorăpentruăasigurareaă
tratamentuluiăadecvatăpentruăpacien iiăinterna i; 
5.ăcoordoneaz ăimplementareaăprogramelorădeăs n tateăla nivelul spitalului; 
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6.întocmeşteă planulă deă formareă şiă perfec ionareă aă personaluluiă medical,ă laă propunereaă şefiloră deă sec ii,ă
laboratoareăşiăservicii; 
7.ăavizeaz ăutilizareaăbazeiădeădateămedicaleăaăspitaluluiăpentruăactivit iădeăcercetareămedical ,ăînăcondi iileă
legii; 
8.asigur ărespectareaănormelorădeăetic ăprofesional ăşiădeontologieămedical ălaănivelulăspitalului,ăcolaborândă
cu Colegiul Medicilor din România; 
9.ăr spundeădeăacreditareaăpersonaluluiămedicalăalăspitaluluiăşiădeăacreditareaăactivit ilor medicaleădesf şurateă
înăspital,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare; 
10.analizeaz ă şiă iaă deciziiă înă situa iaă existen eiă unoră cazuriă medicaleă deosebiteă (deă exemplu,ă cazuriă foarteă
complicateăcareănecesit ăoădurat ădeăspitalizareămultăprelungit ,ămor iăsubite etc.); 
11.particip ,ă al turiă deă manager,ă laă organizareaă asisten eiă medicaleă înă cază deă dezastre,ă epidemiiă şiă înă alteă
situa iiăspeciale,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
12.stabileşteă coordonateleă principaleă privindă consumulă deă medicamenteă şiă materialeă sanitareă laă nivelulă
spitalului,ăînăvedereaăuneiăutiliz riăjudicioaseăaăfondurilorăspitalului,ăpreveniriiăpolipragmazieiăşiăaărezisten eiă
la medicamente; 
13.supervizeaz ărespectareaăprevederilorăînăvigoareăreferitoareălaădocumenta iaămedical ăaăpacien ilorătrata i,ă
asigurareaăconfiden ialit iiădatelorămedicale,ăconstituireaăarhiveiăspitalului; 
14.r spundeă deă utilizareaă înă activitateaă curent ,ă laă toateă componenteleă activit iloră medicaleă deă preven ie,ă
diagnostic,ă tratamentă şiă recuperareă aă proceduriloră şiă tehniciloră prev zuteă înă protocoaleleă unit ii,ă aă
standardelorădeăsterilizareăşiăsterilitate,ăasepsieăşiăantisepsie,ărespectivăaănormelorăprivindăcazarea,ăalimenta iaă
şiăcondi iileădeăigien ăoferiteăpeăperioadaăîngrijirilorăacordate; 
15. coordoneaz ăactivitateaădeăinformatic ăînăscopulăînregistr riiăcorecteăaădatelorăînădocumenteleămedicale,ă
gestion riiăşiăutiliz riiăeficienteăaăacestorădate; 
16.iaă m surileă necesare,ă potrivită dispozi iiloră legaleă şiă contractuluiă colectivă deă munc ă aplicabil,ă pentru 
asigurareaăcondi iilorăcorespunz toareădeămunc ,ăprevenireaăaccidentelorăşiăîmboln virilorăprofesionale. 
Atribu iileăinstitu ionaleăşiăindividualeăînăactivitateaădeăprevenireăşiăcombatereăaăinfec iilorănosocomialeă
înăunit ileăsanitareăpubliceăşiăprivate 
Atribu iileădirectoruluiămedical: 
- utilizareaă înă activitateaă curent ,ă laă toateă componenteleă activit iloră medicaleă deă preven ie,ă diagnostic,ă
tratamentă şiă recuperare,ă aă proceduriloră şiă tehniciloră prev zuteă înă protocoaleleă unit ii,ă aă standardeloră deă
sterilizareăşiăsterilitate,ăasepsieăşiăantisepsie,ărespectivăaănormelorăprivindăcazarea,ăalimenta iaăşiăcondi iileădeă
igien ăoferiteăpeăperioadaăîngrijirilorăacordate; 
- pentruăspitaleleăcareănuăîndeplinescăcondi iileălegaleădeăaăaveaădirectorădeăîngrijiri, func iaăacestuiaăesteă
preluat ădeădirectorulăadjunctămedical,ăcareăvaăaveaăaceleaşiăresponsabilit iăcaăacesta. 
Responsabilit iăînădomeniulăSCIM 
 Preia in lipsa Managerului responsabilitatile in domeniul sistemului de control intern/managerial. 
 

H. Atributiile Directorului Financiar Contabil 
 
Art.52 Atribu iileă generaleă aleă directoruluiă financiar-contabil,ă dup ă caz,ă suntă conformă O.M.S.P.ă nr.ă
1628/2007 
 
Atribu iileăspecificeădirectoruluiăfinanciar-contabil sunt: 
1.ăasigur ăşiăr spundeădeăbunaăorganizareăşiădesf şurareăaăactivit iiă financiareăaăunit ii,ă înăconformitateăcuă
dispozi iileălegale; 
2.ă organizeaz ă contabilitateaă înă cadrulă unit ii,ă înă confomitateă cuă dispozi iileă legale,ă şiă asigur ă efectuareaă
corect ăşiălaătimpăaăînregistr rilor; 
3.ăasigur ăîntocmireaălaătimpăşiăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăaăbalan elorădeăverificareăşiăaăbilan uriloră
anualeăşiătrimestriale; 
4.ăpropuneădefalcareaăpeătrimestreăaăindicatorilorăfinanciariăaproba iăînăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieli; 
5.ă asigur ă executareaă bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieliă ală spitalului,ă urm rindă realizareaă indicatoriloră
financiariăaproba iăşiărespectareaădisciplineiăcontractualeăşiăfinanciare; 
6.ăparticip ălaănegociereaăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
7.ăangajeaz ăunitateaăprinăsemn tur ăal turiădeămanagerăînătoateăopera iunileăpatrimoniale,ăavândăobliga ia,ăînă
condi iileălegii,ădeăaărefuzaăpeăaceleaăcareăcontravinădispozi iilorălegale; 
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8.ă analizeaz ,ă dină punctă deă vedereă financiar,ă planulă de ac iuneă pentruă situa iiă specialeă prev zuteă deă lege,ă
precumăşiăpentruăsitua iiădeăcriz ; 
9.ăparticip ălaăorganizareaăsistemuluiă informa ionalăalăunit ii,ăurm rindăfolosireaăcâtămaiăeficient ăaădateloră
contabilit ii; 
10.ăevalueaz ,ăprinăbilan ulăcontabil, eficien aăindicatorilorăspecifici; 
11.ă asigur ă îndeplinirea,ă înă conformitateă cuă dispozi iileă legale,ă aă obliga iiloră unit iiă c treă bugetulă statului,ă
trezorerieăşiăter i; 
12.ăasigur ăplataăintegral ăşiălaătimpăaădrepturilorăb neştiăcuveniteăpersonaluluiăîncadrat în spital; 
13.ă asigur ă întocmirea,ă circuitulă şiă p strareaă documenteloră justificativeă careă stauă laă bazaă înregistr riloră înă
contabilitate; 
14.ă organizeaz ă eviden aă tuturoră crean eloră şiă obliga iiloră cuă caracteră patrimonială careă revină spitaluluiă dină
contracte,ăprotocoaleăşiăalteăacteăasem n toareăşiăurm reşteărealizareaălaătimpăaăacestora; 
15.ăiaăm suriăpentruăprevenireaăpagubelorăşiăurm reşteărecuperareaălor; 
16.ăasigur ăaplicareaădispozi iilorălegaleăprivitoareălaăgestionareaăvalorilorămaterialăşiăiaăm suriăpentruă inereaă
laăziăşiăcorect ăaăeviden elorăgestion rii; 
17.ă r spundeă deă îndeplinireaă atribu iiloră ceă revină serviciuluiă financiar-contabilitate cu privire la exercitarea 
controluluiăfinanciarăpreventivăşiăalăasigur riiăintegrit iiăpatrimoniului; 
18.ăîndeplineşteăformeleădeăsc dereădinăeviden ăaăbunurilorădeăoriceăfel,ăînăcazurileăşiăcondi iileăprev zuteădeă
dispozi iileălegale; 
19.ăîmpreun ăcuădirectorul/serviciulăadministrativăîntocmeşteăşiăprezint ăstudiiăprivindăoptimizareaăm suriloră
deă bun ă gospod rireă aă resurselorămaterialeă şiă b neşti,ă deă prevenireă aă form riiă deă stocuriă pesteă necesar,ă înă
scopulăadministr riiăcuăeficien ămaxim ăaăpatrimoniuluiăunit iiăşiăaăsumelorăîncasateăînăbazaăcontractuluiăde 
furnizare servicii medicale; 
20.ăorganizeaz ăşiăiaăm suriădeărealizareăaăperfec ion riiăpreg tiriiăprofesionaleăaăcadrelorăfinanciar-contabile 
din subordine; 
21.ăorganizeaz ălaătermeneleăstabiliteăşiăcuărespectareaădispozi iilorălegaleăinventariereaămijloacelorămaterialeă
în unitate. 
Atribu iileăinstitu ionaleăşiăindividualeăînăactivitateaădeăprevenireăşiăcombatereăaăinfec iilorănosocomialeă
înăunit ileăsanitareăpubliceăşiăprivate 
Atribu iileădirectoruluiăfinanciar-contabil: 
- planificareaăbugetar ăînăconformitateăcuăplanulădeăactivitateăaprobat; 
- derulareaăachizi iilorăşiăpl ilorăînăconformitateăcuălegisla ia; 
- evaluareaăprinăbilan ulăcontabilăalăeficien eiăindicatorilorăspecifici. 
 
Atributiile pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial conform cerintelor O.M.F.P. 
946/2005* 
 coordoneaz ă dezvoltareaă sistemuluiă deă controlă intern/managerială laă nivelulă structuriiă peă careă oă
conduce; 
 stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele generale ale 
institutiei si le comunica angajatilor 
 monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
 initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de control 
intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
 transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea gradului 
de implementare a SCIM la nivel de entitate 
 avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
 avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
 identifica si stabilesc inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si stabilesc 
plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
 stabilesc si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi delegate 
 identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 
riscurilor 
 centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc si le 
trimit sre avizare conducerii 
 participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
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CAPITOLUL 5 
FUNCTIA DE GESTIUNE A DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE- CARACTERISTICI 

 
 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. 
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 ierarhi administrative ce 
definesc accesul unic al fiecarui utilizator la datele solicitate. 
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 prin contractul de prestari servicii  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 SOTA. 
 
ATRIBUTII SPECIFICE REFERITOARE LA GESTIUNEA DOSARULUI PACIENTULUI 
 In momentul internarii , pacientul se inregistreaza in Registrul de internari – externari, 
completandu-se datele in FOCG . Aceasta insoteste pacientul pe sectia unde este internat iar 
medicul care s 
decis internarea completeaza in ea conform legii. Zilnic sau ori de cate ori este evaluat pacientul in 
functie 
de starea de sanatate se consemneaza in FOCG evolutia si recomandarile medicale, acestea 
parafandu-se. 
Analizele medicale se consemneaza in FOCG la rublica analize medicale. Se consemneaza zilnic 
in foaia 
de temperatura de catre asistentul medical : temperatura, puls, etc. 
La externare medicul curant completeaza data si ora externarii, numarul de zile de spitalizare, 
epicriza, 
starea la externare si tipul externarii , diagnosticele la externare si codificarea lor, dupa Clasificatia 
internationala. De asemenea se intocmesc si celelalte documnte – bilet de iesire, scrisoare 
medicala, reteta 
medicala. 
FOCG se aduce la biroul de internari pentru arhivare. 
In cazul transferului intraspitalicesc, se intocmeste o singura FOCG si se stabileste un singur 
diagnostic 
principal in momentul externarii. 
 

Capitolul 6. SPITALIZARE DE ZI, SEC IIăCUăPATURI,ăCOMPARTIMENTE,ă 
LABORATOARE, ALTE STRUCTURI 

 
SPITALIZARE DE ZI  
Art. 54 Spitalizarea de ziăare,ăînăprincipal,ăurm toareleăatribuții:  
1.ăasigur ăspitalizareaăbolnavilorăînăfunc ieădeăgravitateaădiagnosticuluiăînăsec ie,ăînăfunc ieădeăindica iileă
medicilorădinăsec iileăcuăpaturi;ă 

2.ăsupraveghereaăevolu ieiăpreăși postoperatorii generale și locale;  

3.ăprecizareaărecomand rilorădeăurmatălaăexternare,ăcâtăși stabilirea contactelor postoperatorii;  
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4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat șiădiferen iat,ă
în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și 
tehnici medicale;  

5.ăsupraveghereaăintraterapeutic ăaăpacientilor;ă 

6.ăsupraveghereaăpacien ilorăimobiliza i;ă 

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrareaăcurent ăaăacestora,ăfiindăinterzis ă
p strareaămedicamentelorălaăpatulăbolnavului;ă 

8. consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;  

9.ăasigurareaăcondi iilorănecesareărecuper riiămedicaleăprecoce.ă 
 
Art.55      
1.ăSec iaăcuăpaturi 
Sec iaă cuă paturiă esteă organizat ă conformă structuriiă aprobate,ă peă profilă deă specialitateă cuă respectareaă

normelorăinăvigoareăprivindăstructuraăfunc ional ăcompartimentelorăşiăsec iilorădinăspital. 
Spitalulăvaăasigura,ăînăfunc ieădeăresurseleăexistente,ăcondi iiădeăspitalizareăoptimeădeăcazare,ăigien ăşiă

alimenta ieăpentruăconfortulăfizicăşiăpsihicăalăbolnavilorăinterna i. 
Se permite de asemenea , implicarea apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi (copii , 

pacienti cu nevoi speciale ) . 
Acesteăcondi ii vorăreprezentaăcriteriiădeăautorizareăşiăacreditareăaăspitalului. 
Serviciileămedicaleăspitaliceştiăseăacord ăasigura ilorăpeăbaza: 
- decizieiădeăinternareădeăurgen ăapar inândămediculuiădeăgard ,ăconformăproceduriiăUPU; 
-biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 

recomand riiădeăinternareăcuprins ăînăbiletulădeătrimitereăalăunuiămedicădeăfamilie,ăînso itădeăactulădeăidentitateă
şiă deă adeverin aă dină careă s ă rezulteă calitateaă deă asigurată aă pacientuluiă conform procedurii de internareprin 
Biroul Internari. 
Aceste servicii constau din: 
- consulta ii 
- investiga ii 
- tratament medical sau chirurgical 
- îngrijire,ămedicamenteăşiămaterialeăsanitareăcazareăşiămas ,ărecomand riălaăexternare. 
Asigura iiăsuport ăcontravaloarea: 
- serviciilor medicale efectuate la cerere; 
- serviciilorămedicaleădeăînalt ăperforman ăefectuateălaăcerereăsauăcuprinseăînăreglement rileălegaleăînăvigoareă
conform normelor; 

Pacien iiă cuă patologieă deă urgen ă careă nuă apar ină specificuluiă unit ii vor primi obligatoriu primele 
îngrijiriămedicale,ăfiindăapoiădirija iălaăalteăspitaleădeăspecialitateăînăcondi iiădeăsiguran . 

Repartizareaă bolnaviloră înă sec iiă peă saloaneă seă faceă pentruă pacien iiă croniciă deă c treămediculă şefă deă
sec ieă şiă deă asistentaă şef ,ă iarăpentruăpacien iiă interna iădeăurgen ,ădeă c treămediculădeă gard ă înă func ieădeă
paturileălibere,ăgravitateaăşiăspecificulăafec iuniiăconformăproceduriiădeăinternareăUPU. 

Înă cazulăurgen elor,ă foaiaădeăobserva ieăvaă fiă obligatoriuă completat ă înăU.P.U., înainte de trimiterea 
pacientuluiăînăsec ie,ădeăc treămediculădeăgard ăcareăaăconsultatăpacientulăşiăaădecisăşiăavizatăinternarea. 

Înă cazulă pacien iloră cronici,ă foaiaă deă observa ieă vaă fiă completat ă celă maiă târziuă pân ă laă sfârşitulă
programului de lucru zilnică (înă careă nuă seă includeă şiă contravizita).ă Înă foaiaă deă observa ieă seă vaă men ionaă
obligatoriuăplanulăterapeuticăşiătratamentulănecesarăîncepândădinăprimaăziădeăinternare. 

Esteă cuă desavârşireă interzisă s ă seă prescrieămedica ieă sauă s ă seă ini iezeă oriceă tratamentă (cuă excep iaă
cazurilorădeămaxim ăurgen )ăf r ăaăseăcompletaăanteriorăînătotalitateăfoaiaădeăobserva ie. 

Laăeliberareaăcertificatelorădeăconcediuămedicală seăvaă ineăseamaădeă Instruc iunileăprivindăacordareaă
concediilorămedicaleăşiăeliberareaăcertificatelor de concediu medical publicate în OUG nr.158/2005. 
 Fiecare sectie are obligatia de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele considerate strict 
necesare pentru potentialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit. La indicatia medicului,  
in situatii de urgenta, asistenta de salon foloseste medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta. In 
situatia in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste 
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medicamente pe baza condicii de prescriere a  medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a facut 
recomandarea. 

Art.56 Sectiile si compartimentele cu paturi au, in principal, in desfasurarea activitatii urmatoarele 
atributii: 

       
    A. In cadrul asistentei medicale: 
 
        La Camerele de garda  din cadrul Spitalului se desfasoara urmatoarele activitati specifice: 
- examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor, pentru internare; 
- asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, pana cand 

bolnavul ajunge in sectie; 
- asigurarea baremului de urgenta, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii; 
- imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor; 
- asigurarea transportului bolnavilor in sectie; 
- asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transfera in 

alte unitati sanitare; 
- tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor si asigurarea comunicarii locurilor libere unitatilor 

ambulatorii arondate; 
- la raportul de garda participa medicii, seful de laborator, farmacistul diriginte, asistenta sefa; raportul 

de garda poate dura maximum 30 minute; 
 

          In sectiile cu paturi activitatea specifica consta in :        
- repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la asigurarea 

      examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii; 
- efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului; 
- declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor in vigoare; 
- asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individual si diferentiat, 

in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si 
tehnici medicale si chirurgicale, indicarea , folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, 
medicamentelor , a aparaturii medicale si a mijloacelor specifice de transport; 

- asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;  
- respectarea  clauzelor contractuale incheiate cu casa de asigurari de sanatate, putand fi aplicate 

sanctiuni in cazul incalcarii acestor clauze; 
- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, nefiind 

pastrate medicamente la patul bolnavului; 
- asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce; 
- asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii; 
- desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire 

a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia; 
- asigurarea securitatii pacientilor contra accidentelor, in sectiile de pediatrie si nou-nascuti; 
- transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unitatilor 

sanitare ambulatorii; 
- educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor. 
- asigurarea conformă cuă protocolaleleă aprobateă aă medica ieiă necesareă pentruă realizareaă tratamentuluiă

indicatădeămediculăcurantăşiăaăadministr riiăcorecteăaăacesteia,ăfiindăinterzis ăp strareaămedicamenteloră
la patul bolnavului; 

- medica iaăvaăfiăacordat ăintegralădeăspitalăînăfunc ieădeădisponibilulăexistentălaăacelămomentăînăfarmaciiă
şiăvaăfiăscris ăînăfoileădeăobserva ieădeămediculăcurantăsauămediculărezidentă(subăstrictaăsupraveghereăaă
medicului curant); 

- asigurareaădeăc treăunăcadruămedicalăsauăauxiliarăaăînso iriiăpacientului,ăchiarădac ăeăperfectăvalid,ăînă
cazulăînăcareătrebuieăsupusălaăexplor ri/investiga iiărealizateăînăalteăsec ii; 

Personalulă medicală superior,ă mediuă şiă auxiliară implicată înă activitateaă Bloculuiă operatoră areă obliga iaă
utiliz riiăfiltruluiăcuărespectareaăcircuitelorăaşaăcumăauăfostăaprobateăprinăaviz; 
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                Pentruă toateă interven iileă chirurgicaleă efectuateă înă Blocă Operatoră înă Registrulă deă interven iiă
chirurgicaleăseăvaăînscrieăatatăoraădeăîncepereăaă interven ieiă(incluzandăşiăanestezia)catăşiăora de finalizare a 
interven ieiă(respectivămomentulăfinaliz riiăpans rii); 

-asumareaămanipul riiă alimenteloră deă personală auxiliară specială desemnată careă nuă vaămaiă efectuaă şiă alteă
manevre de îngrijiri; 

-asigurareaăalimenta ieiăbolnavuluiăînăconcordan ăcuădiagnosticulăşiăstadiulăevolutivăalăbolii; 
Desf şurareaăuneiăactivit iăcareăs ăasigureăbolnavilorăinterna iăunăregimăra ionalădeăodihn ăşiădeăservireăaă

mesei. Sectia va asigura distribuirea meselor, astfel : 
•Dejunulă8,00 - 8.30 
•Pranzulă12.30ă- 13.00 
•Cina 18.00 – 18,30 
Sectiaăasiguraăigienaăpermanent ,ăprimireaăvizitelorăsiăp strareaăleg turiiăpacientilorăcuăfamilia; 
Transmitereaă concluziiloră diagnosticeă şiă aă indica iiloră terapeuticeă pentruă bolnaviiă externa iă unit iloră

sanitare ambulatorii sau medicului de familie; 
Urm rireaăridic riiăcontinueăaăcalit iiăîngrijirilorămedicale; 
Asigurareaăniveluluiătehnicăşiăprofesionalăalăpersonaluluiămedico-sanitarăpropriuăşiăaăinstruiriiăpersonaluluiă

medico-sanitarăaflatăpentruăstudiiăsauăpentruăinstruireăpractic ; 
Activitateaăînăsec ieăesteăcoordonat ăşiăîndrumat ădeăunămedicăşefădeăsec ieăşiădeăunăasistentămedicalăşefă

aleăc rorăatribu iiăşiăresponsabilit iăsuntăeviden iateădinstinctăînăfişaăpostului. 
Art.56.1  NORME PRIVIND CIRCUITUL FOII DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA 
Înă scopulă uneiă realiz riă corecteă aă circuituluiă Foiiă deă Observa ieă Clinic ă General ,ă careă s ă asigureă înă

totalitateă legalitateaă raport riiă situa iiloră statistice,ă seă voră respectaă prevederileă Ordinuluiă nr.ă 1782ă dină 28ă
decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului 1081/2007. 

- Înămomentulă intern riiă pacientului,ă statisticieniiă dină cadrulăBirouluiă deă Internari,ă respectivăUnitatiiă deă
Primireă Urgenteă completeaz ă dateleă dină Foaiaă deă Observa ieă Clinic ă General ă (F.O.C.G.)ă ,ă conformă
Instructiunilor de completare a FOCG. 

Pentruă pacien iiă interna iă atată prină Biroulă deă Internariă cată siă prină Cameraă deă gardaă liă seă completeazaă
F.O.C.G. cu un numar minim de date din Setul Minim de Date ; 

- Pacien iiăseăînregistreaz ăinăRegistrulădeăIntern ri-Extern riăexistentălaănivelulăBirouluiădeăIntern riă; 
- Oădat ăcompletateădateleămaiăsusămen ionate,ăpacientulăseăprezint ăpeăsec iaădeăprofil,ăundeăînăF.O.C.G.ă

seăspecific :ădiagnosticulălaăinternareă- reprezentandăafec iuneaădeăbaz ăpentruăcareăpacientulăprimeşteăserviciiă
spitaliceştiă- seăcodific ădupaăClasifica iaăInterna ional . 

- Laă nivelulă sec iei,ă asistentaă şef ă înregistreaz ă înă Registrulă deă intern riă ală sec ieiă pacien iiă interna i,ă îiă
nominalizeaz ăcuănumeăsiănum rădeăFOCGăînă“Foaiaăzilnic ădeămişcareăaăbolnavilorăinterna i”ăşiăr spundeădeă
completareaăcorect ăaăacesteiăsitua ii; 

- Investiga iileă şiă procedurileă efectuateă peă perioadaă spitaliz riiă (explor riă func ionale,ă investiga iiă
radiologice,ăinterven iiăchirurgicale)ăseăvorăînregistraăcodificat,ăspecificându-seăşiănum rulăacestora, la nivelul 
serviciilor de profil; 

- În cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul spitalului - pe 
parcursulă unuiă episodă deă îngrijireă deă boal ,ă seă întocmeşteă oă singur ă F.O.C.Gă şiă seă stabileşteă ună singur 
diagnosticăprincipalăînămomentulăextern rii. 

- Inăcazulătransferuluiăunuiăpacientădinăsec iaădeăprofilăînăsectiaăA.T.I.,ăF.O.C.G.ăcuăepicrizaădeăetap ăseăvaă
transmite acestui compartiment; 

- Laăexternareaăpacientuluiăîntreagaădocumenta ieăvaăfiăcompletat ăînăcomun,ădeăc treămediculăcurantădină
sec iaădeăprofilăşiăeventualădeămediculăspecialistăA.T.I.ă(epicriz ,ăcertificatăconstatatorăalămor ii,ădup ăcaz),ăiară
F.O.C.G.ăvaăfiăsemnat ădeăşefulăsec ieiăînăcareăesteăangajatămediculăcurant; 

- Tabelulă“Transferuri”ădinăF.O.C.G.ăseăcompleteaz ădeăc treămediculăcurant,ăcuăaprobareaămediculuiăsefă
deăsectieăînămomentulăveniriiăşiăplec riiăpacientuluiădintr-oăsec ieăînăaltaă- sec ia,ădata. 

- FOCG se utilizeaza in sistemul informational al spitalului in vederea decontarii serviciilor medicale 
prestate pacientilor ; 

- FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua. 
- FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de 

spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de spitalizare continua, in 
cadrul aceluiasi spital, fara intrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri. 
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- “Foaiaăzilnic ădeămişcareăaăpacien iloră interna i”ăseăcompleteaz ăzilnicăpân ălaăoreleă14.30,ădup ăcare,ă
pentruăpacien iiăcareăseăinterneaz ăulterior,ă“mişcarea”ăseăcompleteaz ăaădouaăzi; 

- pacien iiă interna iădeăurgen ă întreăoreleă14.00-24.00 se nominalizeaz ă înă“mişcarea”ă întocmit ă înăziuaă
respectiv ;ăpacien iiăinterna iădeăurgen ădup ăoraă24.00ăseănominalizeaz ăînă“mişcarea”ădinăziuaăurm toare; 

- pentruăcaăpacien iiămaiăsusămen iona iăs ăbeneficiezeădeămicădejunăşiăprânz,ăasistenteleădeăserviciuăaleă
sec iilor,ă îiă raporteaz ă asistenteiă sefeă numarulă deă pacientiă internatiă intreă oreleă 14.00-24.00 si se anunta 
asistentaăcuăatributiiădeădieteticianăălaăoraă7.30ăpeăbazaăunuiăbonădeămasaăsuplimentară(meniuădeăurgen ă); 

- “mişcareaă zilnic ă aă bolnavilor”ă seă întocmeşteă deă asistenteleă şefeă deă sec ieă careă auă responsabilitateaă
complet riiăcorecteăaătuturorărubricilorăacestuiăformular; 

- ziuaăintern riiăşiăextern riiăconstituieăoăsingur ăziădeăspitalizare; 
- înăcazulăunuiăpacientăspitalizatăcareădecedeaz ăînăaceeaşi ziăsauăchiarădup ăcâtevaăoreăseăconsider ăoăziădeă

spitalizare; 
- înămomentulăextern riiăpacientului,ăseăspecific ă: 

 
 

 
 

ndareă seă consemneaz ă şiă seă codific ă deă c treă
mediculăcurantăcareăparafeaz ăşiăsemneaz ăF.O.C.G.ăînămomentulăîncheieriiăacesteia; 

- Pacien iiă externa iă suntă nominaliza iă înă “mişcare”ă cuă numeă şiă num rulă F.O.C.G.ă laă rubricaă Ieşiriă
Nominale,ădup ăcareăF.O.C.G. seăpredauăînăaceeaşiăziălaăBiroulădeăIntern ri-Extern ri; 

- F.O.C.G.ă seă arhiveaz ă lunar,ă iară laă încheiereaă anuluiă seă depună peă bazaă procesuluiă verbală laă arhivaă
Spitalului; 

               In  Farmacie  se desfasoara urmatoarele activitati: 
- se pastreaza, prepara si distribuie medicamente de orice natura si sub orice forma, potrivit 

     prevederilor legale in vigoare, specialitati farmaceutice autorizate si alte produse farmaceutice, 
     conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii Publice; 

- se depoziteaza produsele conform normelor in vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne),  
    tinandu-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice; 

      - se organizeaza si efectueaza controlul calitatii medicamentelor si ia masuri ori de cate ori este    
           necesar, pentru preintampinarea accidentelor, informand imediat organul superior; 
          -   se asigura, in cadrul competentei sale, primul ajutor bolnavilor; 
          -   se asigura controlul prin: 

 controlul preventiv; 
  verificarea  organoleptica si fizica; 
  verificarea operatiilor finale; 
 analiza calitativa a medicamentelor la masa de analize; 

          - se asigura educatia sanitara a populatiei in domeniul medicamentului, combaterea automedicatiei 
si informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicament; 

  
             Ambulatoriul de specialitate  are urmatoarele atributii, tinand cont de specificul  cabinetelor de 

consultatii medicale : 
          - asigurarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor ambulatoriu; asigurarea primului ajutor 

medical si a asistentei medicale de urgenta, in caz de boala sau accident; indrumarea bolnavilor catre unitatile 
sanitare cu paturi in cazurile cand este necesara internarea; 

          - programarea judicioasa a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeratiei si a 
amanarilor- intocmirea de liste de asteptare , daca este cazul; 

          - executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative; 
          - organizarea si efectuarea examenelor de specialitate si a investigatiilor de laborator, in cadrul 

examenului medical la angajare si controlului medical periodic al unor categorii de salariati; 
          - stabilirea incapacitatii temporare de munca pentru angajatii domiciliati in  teritoriu; 
          -  organizarea si asigurarea recuperarii capacitatii de munca pentru adulti ; 
          - organizarea si asigurarea tratamentelor medicale pentru adulti ; 
          - studierea morbiditatii din teritoriu cu prioritate pentru afectiunile cu pondere importanta; evidenta 

acestor boli si efectuarea de studii cu caracter epidemiologic; 
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          - dispensarizarea unor categorii de bolnavi si unor persoane sanatoase supuse riscului de 
imbolnavire; 

          - intocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozitiilor in vigoare; 
          - 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; 
efectuarea investigatiilor necesare pentru expertizele medico-legale; 

 
 B. In activitatea de control al aplicarii programelor nationale de sanatate publica: 
          -   efectuarea controlului pe specialitati in unitatile sanitare din teritoriul arondat; 
          -  indrumarea, sprijinirea si controlul concret al modului de acordare a asistentei medicale a 

populatiei in profilele respective; 
          -   urmarirea imbunatatirii continue a calitatii ingrijirilor medicale; 
          -  asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico-sanitar propriu si a 

instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice; 
 
Art.57        .Atribu iileăsec ieiăcuăpaturiă: 
Repartizareaă bolnaviloră înă salonă înă celă maiă scurtă timp,ă înă condi iileă aplic riiă corespunz toareă aă

m surilorăreferitoareălaăprevenireaăşiăcombatereaăinfec iilorăintraspitaliceşti. 
Asigurareaăînc ădinăziuaăintern riiăaăexamin riiămedicaleăcliniceăcompleteăşiăaărealiz riiăinvestiga iiloră

strictănecesareăbolnavuluiăinternatădeăurgen ăsauăcuăprogramare; 
Efectuareaă înă celă maiă scurtă timpă aă investiga iiloră suplimentareă ceă seă dovedescă necesareă stabiliriiă

diagnosticului.ăPacien iiăcroniciăseăvorăinternaădup ăefectuareaăanterioar ăînăambulatorăaătuturorăinvestiga iiloră
specificeăpatologieiăpeăcareăC.N.A.S.,ăleăasigur ăprinăcontracteăcuăambulatorulăintegrat; 

Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului în vigoare 
Definireaă manevreloră careă implic ă solu iiă aleă continuit iiă materialeloră utilizateă şiă aă condi iiloră deă

sterilizareăpentruăfiecareăsec ieăînăparte; 
Asigurarea tratamentului medical complet (curativ şiă deă recuperare)ă individualizată şiă diferen iat,ă înă

raportăcuăstareaăbolnavului,ăcuăformaăşiăstadiulăevolutivăalăbolii,ăprinăaplicareaădiferitelorăprocedeeăşiătehniciă
medicaleă şiă chirurgicale,ă prină folosireaă instrumentarului,ă aă aparaturiiă medicale,ă aă mijloaceloră specificeă deă
transportăşiăprin administrareaăalimenta ieiădieteticeăcorespunz toareăpatologiei; 

Asigurareaăînăpermanen ăaăîngrijiriiămedicaleănecesareăpeătoat ădurataăintern rii; 
Asigurareaă conformă cuă protocolaleleă aprobateă aămedica ieiă necesareă pentruă realizareaă tratamentuluiă

indicat deămediculăcurantăşiăaăadministr riiăcorecteăaăacesteia,ăfiindăinterzis ăp strareaămedicamentelorălaăpatulă
bolnavului 

Medica iaăvaăfiăacordat ăintegralădeăspitalăînăfunc ieădeădisponibilulăexistentălaăacelămomentăînăfarmaciiă
şiă vaă fiă scris ă înă foileă deă observa ieă deă mediculă curantă sauă mediculă rezidentă (subă strictaă supraveghereă aă
medicului curant); 

Asigurareaădeăc treăunăcadruămedicalăsauăauxiliarăaăînso iriiăpacientului,ăchiarădac ăeăperfectăvalid,ăînă
cazulăînăcareătrebuieăsupusălaăexplor ri/investiga iiărealizateăînăalteăsec ii; 

Personalulămedicală superior,ămediuă şiă auxiliară implicată înă activitateaăBloculuiăoperatoră areăobliga iaă
utiliz riiăfiltruluiăcuărespectareaăcircuitelor; 

Pentruătoateăinterven iileăchirurgicaleăefectuateăînăbloc operator  în Registrulădeăinterven iiăchirurgicaleă
seăvaă înscrieăatatăoraădeă începereăaă interven ieiă (incluzandăşiăanestezia)catăşiăoraădeă finalizareăaă interven ieiă
(respectiveămomentulăfinaliz riiăpans rii); 

Sectiile vor asigura prin medicii de garda, ca sef de garda pe spital, in fiecare luna, avand atributii, prin 
medicul sef de garda, de a verifica meniul zilnic al bolnavilor si alimentele folosite la acest meniu icala rotatia 
lunara impreuna cu sefii de sectie. 
1.Interventiile septice fara complexitate mare se vor desfasura in blocul operator din camera de garda de la 
parter. 
2.Fiecare sectie cu specific chirurgical va organiza si va avea specificata o sala pentru pacientii cu potential 
septic. 
3. Prin rotatie, lunar, fiecare sectie va avea atributii, prin medicul de garda, de a verifica meniul zilnic al 
bolnavilor si alimentele folosite la acest meniu. 
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4.Medicii din Sectia ATI, desemnati de catre seful de sectie care va stabili modalitatea si grafucul prin care 
fiecare medic din sectie va duce la indeplinire aceasta sarcina de serviciu ,timp de o luna de zile, vor deservi 
prin rotatie exclusive terapia intensiva pentru ingrijirea bolnavilor internati in aceasta sectie, fara a mai 
participa in aceasta perioada la activitatea de anestezie in blocul operator. 
5.Sectia ATI va avea specificate si organizate saloane separate pentru septici, traume si diverse(varia 

Fiecareă sectieă vaă stabiliă oă listaă deă medicamenteă deă baz ,ă obligatorii,ă determinataă peă rationalitateaă
incidenteiăcazuisticiiăgeneraleăsiăra ionalizareaăsiăeficientaăutiliz riiălorăînăpracticaămedical ăsiăvaăpropuneăsiă
patruăantibioticeăcuăspectruălarg,ăcareăs ăfieăînăpermanen ăaccesibileăînăfarmaciaăspitalului,ăinălimitaăbugetuluiă
aprobat si alocat. 

Fiecareăsectieăvaăstabiliăoălistaădeămedicamenteăcareăseăachizi ioneaz ădoar în mod facultativ, in cazuri 
bineăselec ionateăşiădocumentateămedical,ăpeăbaz ădeăreferatăsemnatădeămediculăcurantăsiăavizatădeăsefulădeă
sectieă siă Directorulă medical;ă aceastaă dină urm ă (documenteă medicale)ă trebuieă s ă prezinteă criteriileă peă bazaă
c roraăse faceărecomandarea,ăsus inuteăcuăbuletineădeăanaliz ăşiărecomand ri;ăpentruăcazurileădeosebiteăcareă
necesita achizitionarea de medicamente foarte scumpe, acestea se vor achizitiona pe baza de referat de 
urgenta, motivat cazuistic, al medicului curant si avizat de seful de sectie si Directorul medical. 

Orice referat de urgenta pe parte medicala (aparatura, materiale sanitare, medicamente) pe decursul 
anului bugetar daca nu depaseste pragul valoric de 15.000 E, inainte de a fi inaintat spre aprobare 
Managerului va fi aprobat de seful de sectie si Directorul medical iar lunar acestea se vor centraliza si alaturi 
de copii dupa referatele de urgenta vor fi inaintate Consiliului Medical de catre Compartimentul de 
Achizitii impreuna cu addenda de modificare a planului de achizitii pe parte medicala, semnata de 
compartimentul de achizitii publica, avizata de Directorul financiar-contabil si aprobata de Manager 

La elaborarea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire in ceea ce priveste achizitia de 
medicamente, materiale sanitare si aparatura vor fi cooptati ca si consultanti, personal medical cu studii 
superioare care vor utiliza/beneficia de aceste produse/ aparate, dupa finalizarea achizitiei. 

In elaborarea planului anual de achizitii publice, compartimentul de achizitii publice va identifica si 
elabora, in forma specificata de lege, cu propuneri de proceduri de achizitie pe cod CPV, in functie de 
necesitatile si prioritatile stabilite si propuse de Consiliul medical, cu valori si cantitati intre minim si maxim 
si il va da spre aprobare, verificare si semnare membrilor Consiliului Medical inainte de a fi supus aprobarii 
Comitetului Director in termen de 3 zile de stabilirea necesarului si valorii estimate. 

Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din sursa de finantare - fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate si venituri proprii ale spitalului (chirii, plata serviciilor medicale a persoanelor 
neasigurate, e.t.c)(martie-aprilie) – se va intruni Consiliul medical pentru definitivarea planului de achizitii 
estimativăpeăparteaămedicalaăF.O.C.Găvaăfiăcompletataăinătoateărubricileăobligatoriiăastfelăincatăsaăseăs ăasigureă
înă totalitateă legalitateaă raport riiă situa iiloră statisticeă şiă contabileă siă deă asemeneaă seăvoră transcrieă rezultateleă
analizelor cerute (investiga iileămedicaleădeălaboratorăseăfacăpeăbazaărecomand riiămediculuiăcurant,ăcareăvaă
completa,ăparafaăşiăsemnaăbiletulădeătrimitere,ăbarandăanalizeleănedorite,ăastfelăincatăsaăseăreducaănumarulădeă
analize nejustificate cazuistic), justificate de diagnosticul internareexternare si meniul zilnic al pacientilor. 
Acestea vor fi verificate periodic prin sondaj. 

Asumareaămanipul riiăalimentelorădeăpersonalăauxiliarăspecialădesemnatăcareănuăvaămaiăefectuaăşiăalteă
manevre de îngrijiri; 

Asigurareaăcondi iilorănecesareărecuper riiămedicaleăprecoce; 
Asigurareaăalimenta ieiăbolnavuluiăînăconcordan ăcuădiagnosticulăşiăstadiulăevolutivăalăbolii; 
Desf şurareaă uneiă activit iă careă s ă asigureă bolnaviloră interna iă ună regimă ra ională deă odihn ă şiă deă

servireăaămesei,ădeăigien ăpermanent ,ădeăprimireăaăvizitelorăşiădeăp strareăaăleg turiiăacestoraăcuăfamilia; 
Transmitereaă concluziilorădiagnosticeă şiă aă indica iiloră terapeuticeăpentruăbolnaviiă externa iăunit iloră

sanitare ambulatorii sau medicului de familie; 
Urm rireaăridic riiăcontinueăaăcalit iiăîngrijirilorămedicale; 
Asigurareaă niveluluiă tehnică şiă profesională ală personaluluiă medico-sanitară propriuă şiă aă instruiriiă

personalului medico-sanitarăaflatăpentruăstudiiăsauăpentruăinstruireăpractic ; 
Activitatea înăsec ieăesteăcoordonat ăşiăîndrumat ădeăunămedicăşefădeăsec ieăşiădeăunăasistentămedicală

şefăaleăc rorăatribu iiăşiăresponsabilit iăsuntăeviden iateădinstinctăînăfişaăpostului. 

- asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii; 

- declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor in vigoare; 
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- asigurarea tratamentului medical complet (curativ,  de recuperare), individualizat si diferentiat, in raport cu 
starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii; 

- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, nefiind 
pastrate medicamente la patul bolnavului; 

- asigurarea pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile 
medicale acordate pacientilor internati; 

- obligativitatea acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu pacientilor internati; 

- obligativitatea respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de 
trimitere in consultari interdisciplinare; 

- obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul 
pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale); 

- exist ăunăplanădeăpreg tireăprofesional ăcontinu ăaăpersonaluluiămedical 

- Conform Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania si Legea nr.45/2003 privind drepturile 
pacientului, obligativitatea medicilor de a obtine , in scris, sub semnatura ,, consimtamantul informat al 
pacientului ". 

- Securizarea fisei care contine consimtamantul informat, la foaia de observatie clinica, prin capsare sau lipire 
si mentionarea pe prima pagina a foii de observatie, a sintagmei ,, contine fisa cu consimtamantul informat 
semnata”. 

- Intocmirea in dublul exemplar al fisei de consimtamant informat.Un exemplar se ataseaza la foaia de 
observatie, iar al doilea exemplar se depune la directiunea unitatii. 

- Lipsa fisei ce contine consimtamantul informat al pacientului, atrage dupa sine sanctiuni disciplinare- 
conform Codului Deontologic al Medicului cat si administrative, civile sau penale pentru medicii curanti, 
conform legislatiei in vigoare. 

- asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii; 

- desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a 
mesei, de igiena personala; 

- asigurarea securitatii pacientilor contra accidentelor, in sectiile de pediatrie; 

- transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unitatilor sanitare 
ambulatorii; 

- educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor; 

7. Definirea menevrelor care implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a conditiilor de 
sterilizare pentru fiecare sectie in parte. 

  Manevre care implica solutii de continuitate 

7.1. Sectia de recuperare ,medicina fizica si baneologie    

-consultatii primare 
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- consultatii secudare               

1.  Manevre care implica solutii de continuitate 

- injectii IM, IV, ID  

-ace si seringi de unica folosinta 

- manusi de unica folosinta 

- branule 

- vata 

2. Recoltari analize 

- ace si seringi sterile de unica folosinta 

-vacuntainere corespunzatoare 

-manusi de unica folosinta 

- vata 

- alcool, iod, apa oxigenata, cloramina, rivanol, pansamente sterile, fesi, vata, manusi chirurgicale de unica 
folosinta ;  
 3. Perfuzii 

- seringi de unica folosinta 

-trusa de perfuzii  

- vata 

-leocoplast 

- fesi 

- branule 

-manusi chirurgicale de unica folosinta 

- la realizarea manevrelor se utilizeaza solutii dezinfectante pastrate in recipient etichetate corespunzator. 

-fizioterapie 

- masaj 

- kinetoterapie 

-termometrizare 

- tensiometru 

- stetoscop 
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7.2. Sectia de ortopedie si traumatologie 

Date despre modul de sterilizare si mentinerea sterilitatii si descrierea manevrelor care comporta solutii de 
continuitate  
1. In spital se desfasoara urmatoarele manevre care implica solutii de continuitate:  
- injectii IM, IV, ID  
- perfuzii , trasfuzii 
-pansamente plagi  
2. La aceste manopere se folosesc urmatoarele materiale:  
- ace si seringi de unica folosinta ; 
- alcool, iod, apa oxigenata, cloramina, rivanol, pansamente sterile, fesi, vata, manusi chirurgicale de unica 
folosinta ;  
- truse de perfuzii si de trasnfuzii de unica folosinta.  
3. Se vor folosi urmatoarele instrumente:  
- trusa sterila cu instrumentar : pense, bisturie, foarfece.  
4. Sterilizarea instrumentarului se face la autoclav. 

5 Verificarea sterilizarii se face cu bandelete de sterilizare, care se noteaza in caietul de sterilizare si se 
verifica periodic, teste Bowie-Disk. 

7.3. Compartiment medicina interna    

-consultatii primare 

- consultatii secudare               

1.  Manevre care implica solutii de continuitate 

- injectii IM, IV, ID  

-ace si seringi de unica folosinta 

- manusi de unica folosinta 

- branule 

- vata 

2. Recoltari analize 

- ace si seringi sterile de unica folosinta 

-vacuntainere corespunzatoare 

-manusi de unica folosinta 

- vata 

- alcool, iod, apa oxigenata, cloramina, rivanol, pansamente sterile, fesi, vata, manusi chirurgicale de unica 
folosinta ;  
 3. Perfuzii 

- seringi de unica folosinta 

-trusa de perfuzii  
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- vata 

-leocoplast 

- fesi 

- branule 

-manusi chirurgicale de unica folosinta 

- la realizarea manevrelor se utilizeaza solutii dezinfectante pastrate in recipient etichetate corespunzator. 

-termometrizare 

- tensiometru 

- stetoscop 

7.4 COMP. A.T.I. 
 
- Injectii intramusculare . Se utilizeaza : seringi si ace sterile de unica folosinta, tampon vata, 
manusi nesterile . 
- Injectii i.v. , perfuzii i.v.si transfuzii de sange . Se utilizeaza : trusa perfuzie, manusi, 
tampon vata, ace si seringi de unica folosinta, branula , romplast . 
- Anestezie generala cu intubatie oro-traheala . Se utilizeaza : manusi sterile, sonda 
endotraheala diferite marimi, ace si seringi de unica folosinta, pipa Gueddel, laringoscop, 
romplast, masti . 
- Rahianestezie. Se utilizeaza : ace spinale sterile, manusi sterile , seringi de unica folosinta, 
tampon steril ,masti. 
- Pansamente postoperatorii . Materiale folosite : material moale steril, instrumentar steril, 
tavite renale, romplast , manusi , masti. 
- Cateterizari venoase centrale : Se utilizeaza : cateter de diferite marimi , manusi sterile, 
romplast , masti , tampon, seringi sterile, camp steril. 
- Transfuzia de sange sau derivate . Se utilizeaza : vacuntainere , ace sterile , tampon, manusi 
nesterile , masca, transfuzor, serafol pentru determinare de grup si RH 
- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi de unica folosinta , vacuntainere, manusi , vata. 
Solutiile dezinfectante utilizate la efectuarea manevrelor mentionate de pastreaza in 
recipiente etichetate corespunzator . 
 

       7.5 CAMERA DE GARDA 
- Injectii i.m. si i.v. pntru care se utilizeaza ace si seringi sterile de unica folosinta, vata , 

manusi de unica folosinta . 
- Perfuzii intravenoase . Se utilizeaza : truse de perfuzii pentru administratea de solutii 

intravenoase sterile, vata, manusi de unica folosinta , romplast, branule. 
- Pansamente . Se folosesc : comprese sterile ,tampoane , manusi sterile de unica folosinta, solutii 

dezinfectante, vata. 
- Recoltari analize . Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuntainere 

corespunzatoare , manusi , vata, alcool sanitary. 
- Imobilizari aparate gipsate, bandaje, atele gipsate. 
Pentru manoperele mai sus mentionate se folosesc  solutii dezinfectante care sunt pastrate in 

recipiente etichetate corespunzator, fesi ghipsate, vata ortopedica. 
 
7.6. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 
- Recoltari produse biologice prin punctie venoasa si capilara . Se utilizeaza vacuntainere 
corespunzatoare fiecarui tip de analiza, ace venoject de unica folosinta . Materialele folosite 
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la recoltare sunt colectate in recipiente speciale, respectand codul culorilor . 
Solutiile dezinfectante folosite sunt pastrate in recipiente etichetate corespunzator. 

8.Interzicerea in cadrul spitalului a utilizarii materialelor si instrumentarului a caror conditie de 
sterilizare nu este sigura.  

Art.58  ATRIBU IILEăPERSONALULUIăMEDICAL 
In toate unitatile sanitare activitatea de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale face parte din 

obligatiile profesionale ale personalului si va fi inscrisa in fisa postului a fiecarui salariat 
Prevenirea infec iilorănosocomialeăesteăunăobiectivăpermanentăalăactivit iiăprofesiuniiămedico-sanitare 

şiăunăcriteriuădeăevaluareăaăcalit iiămanagementuluiădinăunit ileăsanitare. 
Supraveghereaă şiă controlulă infec iiloră nosocomialeă suntă obliga iiă profesionaleă şiă deă serviciu pentru 

toate categoriile de personal medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit ileăofertanteăşiăprestatoareădeăserviciiă
şiăîngrijiriămedicale 

Activitateaădeăasisten ămedical ăşiăîngrijirileăaferenteăacesteiaăauălocăînăcondi iiădeăriscărecunoscute, 
motivăpentruăcareăeradicareaăsauăeliminareaă infec ieiănosocomialeănuăesteăposibil ,ădar,ăcontrolulăeficientăală
manifest riiăcantitativeăşiăcalitativeăaămorbidit iiăspecificeăpoateăfiărealizatăprinădiminuareaărisculuiălaăinfec ieă
şiăeliminareaăinfec iilorăevitabileăprinăactivitateăpreventiv . 

In acest scop avem organizat la nivelul spitalului Comisia de combatere si prevenire a infectiilor 
nosocomialeă cuă atributiiă specificeă inclusivă s ă desf şoare,ă pentruă personalulă propriuă sauă contractantă ală
serviciilor externalizate,ăactivit iădeăperfec ionareăprofesional ăşiăeduca ie,ăinclusivăînădomeniulăpreveniriiăşiă
combateriiăinfec iilorănosocomiale. 

Nerespectareaăprevederiloră legaleăşiă aleănormativelorăprofesionaleăprivindăasigurareaă calit iiă actuluiă
medical, condi iileă deă asepsie-antisepsie,ă igien ,ă cazareă şiă alimenta ie,ă înă scopulă preveniriiă infec iiloră
nosocomiale,ăatrageădup ăsineăresponsabilitateaăindividual ăaăpersonalului 

Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001-SMC 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:  
     
     
      management        al         

calitatii  
     

        neconforme 
 

 
- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient,  
revine fiecarui angajat sau colaborator al spitalului. Acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate 

personala fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o prioritate pentru 
institutia noastra.  

 Amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient. 
Unul dintre principiile fundamentale ale Standardului de calitate ISO 9001 este Leadershipul- medical sef 

de sectie. 
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 Unăleaderăofer ăoădirec ieăclar ăşiăunitar ăorganiza ieiăşiăvaăfiăcapabilăs ăcreezeăşiăs ămen in ăunămediuă
internăorganiza ieiăcareăs ăfacilitezeăimplicareaădeplin ăaăpropriuluiăpersonalăînăatingereaăobiectivelor.ăLeader-
ul va trebui: 

s ăpracticeăoăconduit ăproactiv ăşiăconducereăprinăexempluăpersonal; 
s ăîn eleag ăschimb rileădinămediulăexternădeăinser ieăalăorganiza ieiăşiăs ăreac ionezeăînămod 
adecvat; 
s ăiaăînăconsiderareănevoileăşiăaştept rileătuturorăp r ilorăinteresate; 
s ăstabileasc ăoăviziuneăclar  privindăviitorulăorganiza iei; 
s ăstabileasc ăşiăs ăurm reasc ărespectareaăunuiăsetădeăvaloriăşiăprincipiiădeăeticaăfundamentale 
comuneătuturorănivelurilorăorganiza iei; 
s ăcontribuieălaăconstruireaăîncrederiiăşiăeliminareaăfriciiădinărândurileăpersonalului; 
s ădisponibilizezeăresurseleăşiăs ăacordeălibertateaănecesar ăpersonaluluiăpentruăaă-şiăpuneăîn 
aplicareăinăi iativeleăbeneficeăorganiza ieiăînăcondi iiădeăresponsabilitate; 
s ăinspire,ăîncurajezeăşiărecunoasc ăcontribu iileăangaja ilor; 
s ăpromovezeăcomunicareaădeschis ăşiăsincer ; 
s ăpromovezeăunăprogramădeăinstruireăşiăcalificareăaăpersonalului; 
s ăfixezeăobiectiveăadecvateăşiăs ăidentificeăstrategiileăoptimeădeăatingereăaăacestora. 

Alte responsabilitati: 
- Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se 
 realizeze imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor deserviti; 
- Adaptarea serviciilor medicale la nevoile pacientilor; 
- Imbunatatirea in permanenta a calitatii actului medical; 
- Asigurarea satisfacerii pacientilor; 
- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 
- Furnizarea serviciilor de sanatate integrate, bazate pe relatii de ingrijire continua, in care 
 pacientul sa primeasca serviciile medicale de care are nevoie si in forme varíate, la toate nivelurile de 

asistenta, 24 de ore pe zi. 
- Asigur ărespectareaădrepturilorăpacientului,ăăaăconfiden ialit iiăşiăanonimatuluiăpacien ilor 

Atributii  pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial conform cerintelor O.M.F.P. 
946/2005* 

Sefii de comartiment  
 coordoneaz ă dezvoltareaă sistemuluiă deă controlă intern/managerială laă nivelulă structuriiă peă careă oă
conduce; 
 stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele generale ale 
institutiei si le comunica angajatilor 
 monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
 initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de control 
intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
 transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea gradului 
de implementare a SCIM la nivel de entitate 
 avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
 avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
 identifica si stabilesc inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si stabilesc 
plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
 stabilesc si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi delegate 
 identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 
riscurilor 
 centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc si le 
trimit sre avizare conducerii 
 participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   

 
Personalul de executie 

 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte 
 Elaboreaza proceduri pentru activitatile ce sunt necesar a fi procedurate in vederea asigurarii 
dezvoltarii SCIM a nivelul structurii din care fac parte 
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 Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice 
structurii din care fac parte 
 Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 
specifice. 
 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 

 

Responsabilitatile si competentele manageriale ale sefilor de sectie: 
 - stabileste obiectivele sectiei în corelatie cu obiectivele si scopurile manageriale ale 
 conducerii SOTA; 
 - organizeaz ăsiăr spundeădeăactivitateaădidactic ădesf surat ăînăsectie; 
 - fundamenteaz ăsiăsustineăînăfataăconduceriiăbugetulădeăvenituriăsiăcheltuieliăaăsectiei; 
 - propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe baza normativelor si a BVC al 
 sectiei; 
 - organizeaz ăsiăasigur ăefectuareaăperiodic ăaăinventarieriiăbunurilorăaflateăînădotarea 
 sectiei; 
 - faceăpropuneriădeădotareămaterial ăcorespunz toareănecesit tilorăsectiei; 
 propuneăsiăjustific ămodificareaăbugetuluiăalocatăsectieiăînăfunctieădeănevoile acesteia; 
 gestioneaz ăeficientăbugetulăstabilitădeăc treăconducereaăSOTA; 

 
A. PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE 
Medicii 
Profesia de medic se exercita in conformitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 si are ca principal  

scopă asigurareaă st riiă deă s n tateă prină prevenireaă îmboln virilor,ă promovarea,ă men inereaă şiă recuperareaă
s n t iiăindividuluiăşiăaăcolectivit ii. 

Înăvedereaărealiz riiăacestuiăscop,ăpeătotătimpulăexercit riiăprofesiei,ămedicalătrebuieăs ă 
dovedeasc ădisponibilitate,ăcorectitudine,ădevotament,ăloialitateăşiărespectăfa ădeăfiin aăuman . 

Deciziileăşiăhot rârileăcuăcaracterămedicalăvorăfiăluateăavându-seăînăvedereăinteresulăşiădrepturileă 
pacientului,ă principiileă medicaleă generală acceptate,ă nediscriminareaă întreă pacien i,ă respectareaă demint ii 
umane,ăprincipiileăeticiiăşiădeontologieiămedicale,ăgrijaăfa ădeăs n tateaăpacientuluiăşiăs n tateaăpublic . 

Înăscopulăasigur riiăînăoriceăîmprejurareăaăintereselorăpacientului,ăprofesiaădeămedicăareălaăbazaă 
exercit riiă saleă independen aă şiă libertatea profesional ă aă medicului,ă precumă şiă dreptulă deă decizieă asupraă
hot râriloră cuă caracterămedical.ă Avândă înă vedereă naturaă profesieiă deămedică şiă obliga iileă fundamentaleă aleă
mediculuiăfa ădeăpacientulăs u,ămediculănuăesteăfunc ionarăpublic. 

Înăleg tur ăcuăexercitareaăprofesieiăşiăînălimitaăcompeten elorăprofesionale,ămediculuiănuăîiăpotăfiă 
impuseă îngr diriă privindă prescrip iaă şiă recomand rileă cuă characteră medical,ă avândă înă vedereă caracterulă
umanitarăalăprofesieiădeămedic,ăobliga iaămediculuiădeădeosebitărespectăfa ădeăfiin aăuman ăşiădeă loialitateaă
fa ă deă pacientulă s u,ă precumă şiă dreptulămediculuiă deă aă prescrieă şiă recomandaă totă ceeaă ceă esteă necesară dină
punct de vedere medical pacientului. 

Cuăexcep iaăcazurilorădeăfor ămajor ,ădeăurgen ăoriăcândăpacientulăsauăreprezentan iiălegaliăoriă 
numi iă aiă acestuiaă suntă înă imposibilitateă deă a-şiă exprimaă voin aă sauă consim mantul,ă mediculă ac ioneaz ă
respectândăvoin aăpacientuluiăşiădreptulăacestuiaădeăaărefuzaăsauădeăaăopriăoăinterven ieămedical . 

Responsabilitatea medical ăînceteaz ăînăsitua iaăînăcareăpacientulănuărespect ăprescrip iaăsauă 
recomandareaămedical . 

Profesiaădeămedic,ăindiferentădeăformaădeăexercitare,ăsalariat ăşi/sauăindependent ,ăseăexercit ă 
numaiădeăc treămediciiămembriăaiăColegiuluiăMedicilorădinăRom nia. 

Exercitareaăprofesieiădeămedicăesteăincompatibil ăcu: 
- calitateaădeăangajatăoriăcolaboratorăalăunit ilorădeăproduc ieăoriădeădistribu ieădeăproduseă 

farmaceutice sau materiale sanitare; 
- oriceăocupa ieădeănatur ăaăaduceăatingereădemnit iiăprofesionale de medic sau bunelor  

moravuri,ăconformăCoduluiădeădeontologieămedical ; 
- stareaădeăs n tateăfizic ăsauăpsihic ănecorespunz toareăpentruăexercitareaăprofesieiămedicale; 
Peătimpulăst riiădeăincompatibilitateăseăsuspend ădreptulădeăexercitareăaăprofesiei. 
Înătermenădeă10ăzileădeălaăapari iaăsitua ieiădeăincompatibilitate,ămediculăesteăobligatăs ăanun eă 

colegiulăalăc ruiămembruăeste. 
Laăsolicitareaămedicului,ălaăsesizareaăoric reiăpersoane,ăinstitu iiăsauăautorit iăinteresate,ă 
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preşedinteleă colegiului dină careă faceăparteămediculăpoateă constituiăoă comisieă special ,ă pentruă fiecareă cază înă
parte,ăalc tuit ădină3ămediciăprimari,ăpentruăaăconfirmaăsauăinfirmaăsitua iaădeăincompatibilitate. 

Exercitareaăprofesieiădeămedicăseăface,ădup ăob inereaăcalit iiădeămembru al Colegiului  
Medicilor din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor. 

Mediciiăauăînăprincipalăurm toareleăatribu ii: 
- s ărespecteăşiăs ăaplice,ăînăoriceăimprejurareănormeleădeădeontologieămedical ; 
- s ănuăaduc ăprejudiciiăreputa ieiăcorpuluiămedicalăsauăaltorămembrii,ărespectandăstatutulădeăcorpă 

profesional al Colegiului Medical; 
- s ăacordeăcuăpromptitudineăşiănecondi ionatăîngrijiriămedicaleădeăurgen ăcaăoăîndatorireă 

fundamental ăprofesional  
- s ăac ionezeăpeătoat ădurataăexercit riiăprofesieiăînăvedereaăcreşteriiăgraduluiădeăpreg tireă 

profesionala 
- s ăapliceăparafa,ăcuprinzandănumele,ăprenumele,ăgradul,ăsecialitateaăşiăcodulăpeătoateăacteleă 

medicaleăpeăcareăleăsemneaz  
- s ărespecteădrepturileăpacientului 
- s ăefectuezeăunănum rădeăoreădeăeduca ieămedical ăcontinu ăşiăinformareăînădomeniulăştiin eloră 

medicaleăpentruăacumulareaănum ruluiădeăcrediteăstabiliteăînăacestăsensădeăc treăColegiulăMedicilor; 
Atribu iileă institu ionaleă şiă individualeă înă activitateaă deă prevenireă şiă combatereă aă infec iiloră
nosocomialeăînăunit ileăsanitareăpubliceăşiăprivateă 
Atribu iileămediculuiăşefădeăsec ie: 

- organizeaz ,ăcontroleaz ăşiăr spundeăpentruăderulareaăactivit ilorăpropriiăsec iei,ăconform 
 planuluiăanualădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec iilorănosocomialeădinăunitateaăsanitar ; 

- r spundeădeăactivit ileădesf şurateădeăpersonalulăpropriuăalăsec iei. 
Atribu iileămediculuiăcurantă(indiferentădeăspecialitate): 
- protejareaăpropriilorălorăpacien iădeăal iăpacien iăinfecta iăsauăde personalul care poate fi infectat; 

- aplicareaăprocedurilorăşiăprotocoalelorădinăplanulăanualădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec iiloră 
nosocomiale; 

- ob inereaăspecimenelorămicrobiologiceănecesareăatunciăcândăoăinfec ieăesteăprezent ăsauăsuspect ; 
- raportareaăcazurilorădeăinfec iiăintraspitaliceştiăechipeiăşiăinternareaăpacien ilorăinfecta i; 
- consiliereaăpacien ilor,ăvizitatorilorăşiăpersonaluluiăînăleg tur ăcuătehnicileădeăprevenireăaătransmiteriiă
infec iilor; 
- instituirea tratamentului adecvat pentruăinfec iileăpeăcareăleăauăeiăînşişiăşiăluareaădeăm suriăpentruăaă

preveniătransmitereaăacestorăinfec iiăaltorăpersoane,ăînăspecialăpacien ilor. 
Ambulatoriul de specialitate- cabinet de ortopedie-traumatologie 

Mediculădeăspecialitateăareăînăprincipalăurm toarele sarcini: 
1. examineaz ăbolnavii,ă stabileşteădiagnosticulă folosindămijloaceleădinădotareădeăcareădispune,ă indic ăsauă

dup ăcazăefectueaz ătratamentulăcorespunz tor,ăconsemneaz ăacesteădateăînăfişaăbolnavului; 
2. îndrum ăbolnaviiă careă nuă necesit ă supraveghereă şiă tratamentă deă specialitate,ă laămediciiă deă familie,ă cuă

indica iaăconduiteiăterapeutice; 
3. acord ă primulă ajutoră medicală şiă organizeaz ă transportulă precumă şiă asisten aă medical ă pân ă laă spitală

pentruăbolnaviiăcuăafec iuniămedico-chirurgicaleădeăurgen ; 
4. efectueaz ă interven iiă deă unic -chirurgieă laă nivelulă posibilit iloră deă rezolvareă ambulatorie,ă conformă

indica iilorăMinisteruluiăS n t ii; 
5. recomand ă internareaă înă sec iaă cuă paturiă aă bolnaviloră careă necesit ă aceasta,ă înă func ieă deă gradulă deă

urgen ,ăîntocmeşte biletul de internare; 
6. stabileşteă incapacitateaă temporar ă deă munc ă şiă emiteă certificatulă medicală potrivită reglement riloră înă

vigoare; 
7. efectueaz ă înă specialitateaă respectiv ă consulta iiămedicaleă pentruă angajareă şiă controlămedicală periodică

peroanelor trimise înăacestăscopădeămediciiădeămedicin ăgeneral ; 
8. completeaz ă fişaă medical ă pentruă bolnaviiă careă necesit ă trimitereaă laă comisiaă medical ă pentruă

expertizareaăcapacit iiădeămunc ; 
9. analizeaz ăperiodicămorbiditateaăşiămortalitatea,ăalteăaspecteămedicaleădeăspecialitateăpropunândăm suriă

corespunz toare; 
10. efectueaz ăîndrumareaămetodologic ăaămedicilorădeăfamilie; 
11. particip ălaăanalizaăperiodic ăaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiădinăteritoriu; 
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12. efectueaz ăg rziăînăspitalăpotrivităreglement rilorăînăvigoare; 
13. particip ă laă ac iuniă deă controlămedicală complexă ală unoră grupeă deă popula ieă organizateă deă conducereaă

spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 
14. seăpreocup ăpermanentădeăridicareaăniveluluiăprofesional; 
15. seăpreocup ădeăperfec ionareaălaăloculădeămunc ăaăpersonalului din subordine; 
16. urm reşteăşiăasigur ăfolosireaăşiăîntre inereaăcorect ăaămijloacelorădinădotare; 
17. controleaz ărespectareaănormelorădeăigien ăşiăantiepidemice; 

Controlul calitatii hranei: 
Medicul de garda: are datoria de a controla zilnic calitatea hranei. Controlul se face la blocul 

alimentar impreuna cu  asistenta dieteticiana sau persoana desemnata cu atributii in domeniu; se 
controleaza: calitatea hranei, daca hrana corespunde calitativ cu retetarul zilei, daca hrana corespunde 
cantitativ. 

Controlul sectiei: 
Impreuna cu asistenta sefa, verifica mancarea din punct de vedere: organoloptic, cantitativ, calitativ 
Raportarea: 
Zilnic se intocmeste un raport care va fi consemnat in registrul de control al sectiei. Diferentele 

constatate, calitativ sau cantitativ vor fi raportate in scris conducerii spitalului. 
 

1.MEDIC SEF DE SECTIE 
 

1.Activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in sectie, in cadrul sistemului asigurarilor 
sociale de sanatate: 
1.1. Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce, astfel incat sa fie realizati 
indicatorii de performanta, stabiliti de conducerea spitalului, care sa contribuie la realizarea indicatorilor de 
performanta ai acestuia din urma ( stipulati in contractul de management incheiat intre managerul spitalului si 
Ministerul Sanatatii); 
In acest scop : 
- asigura si raspunde de cunoasterea, de catre personalul subordonat, si respectarea dispozitiilor actelor 
normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de 
sanatate; 
- sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita unitatii acest serviciu. 
- verifica aplicarea corecta de catre colectivul sectiei/spitalului a prevederilor contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru 
asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa; 
- sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite, despre modul in care 
sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania 
si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru aplicare in sectiile unitatilor spitalicesti; 
- organizeaza, la inceputul programului de lucru, raportul de garda, in cadrul caruia se analizeaza 
evenimentele petrecute in sectie in ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare in acest sens; 
- programeaza activitatea tuturor medicilor din sectie; 
- controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica, asigura si urmareste 
stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice, controleaza efectuarea investigatiilor 
prescrise, stabileste momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare 
a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti; 
- organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in sectie, conform reglementarilor legale in 
domeniu; 
- organizeaza consulturile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii/compartimente, 
laboratoare, in scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului corespunzator; 
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, fiind permanent 
preocupat de managementul corect al resurselor unitatii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
sumele contractate de spital cu Casa de Asigurari de Sanatate; 
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate 
unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia, precum si solicitarea documentelor care 
atesta aceasta calitate; 
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- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul 
prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nozocomiale, participand 
trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului; 
- controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; se va trece la 
generalizarea folosirii la prescriptii a DCI ale medicamentelor, respectandu-se in unitatile spitalicesti a tuturor 
prevederilor Comisiei medicamentului; 
- raspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substantelor stupefiante; 
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al sectiei, si face 
propuneri de dotare conforme necesitatilor si normelor; 
- coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra serviciilor medicale 
oferite; 
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, a intimitatii si 
demnitatii acestora; 
- organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei, primirea vizitelor 
de catre bolnavi, in concordanta cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale intocmite in 
sectie, controleaza modul de pastrare pe sectie, in timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare; - 
controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa 
externare, controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre medicul de familie sau, dupa caz, catre 
medicul de specialitate din Ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile, 
tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat; 
- coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente de 
munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a imbolnavirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse 
sanatatii de catre alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de catre 
Casa de Asigurari de Sanatate, ci de angajator sau persoanele vinovate; 
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii sectiei, punand la dispozitie actele necesare in acest scop; 
- respecta prevederile Codului deontologic al medicului; 
- pastreaza secretul de serviciu; 
- examineaza fiecare bolnav, periodic si ori de cate ori este nevoie, examineaza bolnavii din sectie in cadrul 
vizitei pe care o face in sectie; 
- controleaza efectuarea investigatiilor prescrise; asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea 
corecta a indicatiilor terapeutice si hotaraste momentul externarii bolnavilor dupa consultul cu medicul curant; 
- organizeaza si raspunde de acordarea asistentei de urgenta la primire si in sectie, impreuna cu medicul de 
garda; 
- controleaza si raspunde de completarea foilor de observatie clinica a bolnavilor de catre medicii subordonati 
in sectia respectiva, in primele 24 de ore de la internare si de inscrierea zilnica a evolutiei si a tratamentului 
aplicat; 
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite in sectie; 
- raspunde de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului din subordine; 
- controleaza modul de pastrare in sectie, pe timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare ( foaia de 
observatie, foaia de temperatura, buletine de analize, biletul de trimitere, etc, ); 
- controleaza calitatea alimentatiei dietetice, prepararea acesteia si modul de deservire; 
- organizeaza si raspunde de activitatea didactica si stiintifica desfasurata in sectie; 
- analizeaza lunar concordanta diagnosticului dintre dispensar si spital, trimiterile intre acestea, concordanta 
diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic si alte aspecte calitative ale asistentei medicale; 
- organizeaza si participa la confruntarea anatomo-clinica a cazurilor deosebite; 
- stabileste personal si confirma diagnosticul de infectie nozocomiala, dupa consultul si avizul medicului 
epidemiolog de spital, verifica acest diagnostic in foaia de observatie. Dispune consemnarea cazurilor in 
evidente; 
- supravegheaza aplicarea tratamentelor cu antibiotice in functie de antibiograma si evolutia clinica a 
bolnavului; 
- controleaza prin sondaj modul de efectuare a prelucrarii sanitare a bolnavului la internare in cadrul vizitei in 
sectie; 



Page | 73 

 

- asigura utilizarea judicioasa a paturilor stabilind masuri pentru evitarea supraaglomerarii bolnavilor si 
insotitorilor. Anunta conducerea spitalului cand capacitatea de spitalizare a sectiei este depasita si propune 
masuri de normalizare; 
- analizeaza eventuala aparitie a infectiilor nozocomiale in cadrul raportului de garda, modul de stabilire a 
diagnosticului, corectitudinea tratamentului si a masurilor de prevenire si control aplicate; 
- controleaza obligatoriu, in cadrul vizitei, conditiile de igiena din sectie, tinuta si comportamentul igienic al 
personalului, igiena saloanelor, temperatura si aerisirea incaperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, 
igiena bolnavilor si insotitorilor, respectarea masurilor de izolare, efectuarea curateniei si dezinfectiei; 
- semnaleaza  defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea reziduurilor, cat si a tuturor defectiunilor 
din cadrul sectiilor; 
- instruieste si supravegheaza in permanenta personalul din sectie asupra aplicarii tehnicii aseptice in ingrijirea 
bolnavilor; 
- organizeaza si controleaza modul de efectuare a triajului epidemiologic zilnic al personalului din sectie si 
instruirea personalului privind autodeclararea si ia masurile necesare pentru inlocuirea celor bolnavi; 
- organizeaza si controleaza prezentarea personalului sectiei la examenele medicale periodice; 
- solicita managerului spitalului incadrarile de personal necesare pentru acoperirea posturilor din sectie; 
- propune managerului spitalului sanctionarea sau inlocuirea personalului care nu respecta legislatia in vigoare 
in acest domeniu de activitate; 
- pastreaza secretul profesional si nu denigreaza calitatea actului medical al altui coleg fata de bolnavi, 
apartinatori sau alti colegi; 
- controleaza si raspunde de eliberarea conform normelor legale a documentelor medicale intocmite in sectie, 
contrasemneaza condicile si pensionarile; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei culegerii datelor 
pentru baza de date nationala privind deseurile rezultate din activitatile medicale, are urmatoarele 
responsabilitati: 
a) aduce la cunostinta personalului din subordine prevederile Ord. 1226/2012; 
b) controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie; 
c) participa la realizarea investigatiei sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in 
vederea completarii bazei de date nationala si a evidentei gestiunii deseurilor; 
d) semnaleaza imediat  deficientele in sistemul de functionare a deseurilor; 
- indeplineste orice alte sarcini incredintate de conducerea spitalului; 
 
2.ATRIBUTII, RESPONSABILITATI, IN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCA 
-organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta a intregului personal al sectiei a Regulamentului Intern al 
spitalului, a tuturor masurilor, deciziilor, conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din 
sectie, a raporturilor de munca ale acestora; 
-verifica respectarea, de catre intregul personal al sectiei, a sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare 
in unitate, stabilite prin Regulamentul Intern al spitalului; 
-controleaza permanent comportamentul personalului sectiei; 
-controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii si aparare impotriva 
incendiilor, in sectie, controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei; 
-intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica 
conducerii spitalului; 
-verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o conduce. 
Fixarea si realizarea obiectivelor specifice din activitate: 
- Stabileste obiectivele sectiei în corelatie cu obiectivele si scopurile manageriale ale conducerii Spitalului de 
ortopedie si Traumatologie Azuga; 
- Stabileste obiectiveleăanualeădeăînv t mânt, instruire a personalului medical si nemedical al sectiei; 
- Organizeaz ălaăînceputul programului raportulădeăgard ăundeăseăanalizeaz  evenimentele din sectie din 
ultimele 24 de ore stabilindu-seăm surileănecesare; 
- La raportul deăgard ăparticip ăpersonalulămedicalăasistentulăsefăsiădureaz ămaximă30 de minute; 
- Controleaz ăpermanent tinuta corect ăsiăcomportamentul personalului din sectie; 
- Informeaz ăconducereaăspitalului asupra activit tii sectiei; 
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- R spundeădeăbunaăutilizare si întretinere a aparaturii, instrumentarului si întregului inventar al sectiei si face 
propuneri de dotareăcorespunz tor necesit tilor; 
- Controleaz ăsiăasigur ăprescriereaăsiăutilizarea medicamentelor contrasemnând condicaădeăprescriereăzilnic ă
a medicamentelor; 
- Controleaz ăcalitatea alimentatiei dietetice, prepararea acesteia si modul de servire; 
- Îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, 
Atribu iileămediculuiăşefădeăsec ieăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- controleaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie; 
- semnaleaza imediat directorului financiar-contabil si sefului serviciului administrativ deficientele în 
sistemul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
Responsabilitatile si competentele manageriale ale sefilor de sectie: 
Gestiunea eficient ăaăbugetului primit; 
- Fundamenteaz ăsiăsustine în fata conducerii bugetul de venituri si cheltuieli a sectiei; 
- Propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe baza normativelor si a BVC al sectiei; 
- Semneaz ăpontajele si toate documenteleăspecificeădeămunc ădinăariaăde competent ; 
- Face propuneri de dotare material ăcorespunz toare necesit tilor sectiei; 
- Propune si justific ămodificareaăbugetului alocat sectiei în functie de nevoile acesteia; 
- Gestioneaz ăeficient bugetul stabilit deăc tre conducerea Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga; 

2. MEDIC PRIMAR, SPECIALIST- din sectiile cu paturi 
 

Activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in sectie, in cadrul sistemului asigurarilor 
sociale de sanatate: 
- realizeaza indicatorii de performanta prevazuti la nivelul sectiei, stabilit de conducerea spitalului, care sa 
contribuie la realizarea indicatorilor de performanta ai acestuia din urma ( stipulati in contractul de 
management incheiat intre managerul spitalului si Ministerul Sanatatii). 
In acest scop: 
- raspunde de cunoasterea, si respectarea dispozitiilor actelor normative care reglementeaza acordarea 
asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate; 
- sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita unitatii acest serviciu. 
- verifica aplicarea corecta a prevederilor contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale 
spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in cazul 
persoanelor cu asigurare facultativa; 
- sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite, despre modul in care 
sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania 
si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru aplicare in sectiile unitatilor spitalicesti; 
-examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie în primele 24 de ore, iar în cazuri 
de urgenta imediata, foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator; 
- controleaza si raspunde de intocmirea corecta a foilor de observatie clinica, asigura si urmareste stabilirea 
diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice, efectuarea investigatiilor prescrise, stabileste 
momentul externarii bolnavilor, conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti; 
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, fiind permanent 
preocupat de managementul corect al resurselor unitatii cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
sumele contractate de spital cu Casa de Asigurari de Sanatate; 
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate 
unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia, precum si solicitarea documentelor care 
atesta aceasta calitate; 
- raspunde de respectarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul prevenirii infectiilor nozocomiale; 
- asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea 
folosirii la prescriptii a DCI ale medicamentelor, respectand prevederile Comisiei medicamentului; 
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- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si inventarului sectiei; 
- informeaza asiguratii internati asupra serviciilor medicale oferite; 
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor privitoare la asigurati, a intimitatii si 
demnitatii acestora; 
- raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei, primirea vizitelor de catre bolnavi, in 
concordanta cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 
- raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale intocmite in sectie, raspunde 
de modul de pastrare in timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare; 
- raspunde de modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa 
externare, raspunde de intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre medicul de familie sau, dupa caz, catre 
medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile, tratamentele 
efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat; 
- raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente de munca, aparute in cursul 
exercitarii profesiei, a imbolnavirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sanatatii de alte persone, 
pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de catre Casa de Asigurari de Sanatate, 
ci de angajator sau persoanele vinovate; 
-examineaza zilnic bolnavii si consemneaza în foaia de observatie evolutia, explorarile de laborator, 
alimentatia si tratamentul corespunzator; la sfârsitul internarii întocmeste epicriza; 
-prezinta obligatoriu medicului sef de sectie, situatia bolnavilor pe care ii are în ingrijire si solicita sprijinul 
acestuia ori de cate ori este necesar; 
-comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are în ingrijire si care necesita supraveghere 
deosebita; 
-intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste; 
supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare, iar la nevoie le 
efectueaza personal; 
-recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 
-controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, 
auxiliar si elementar sanitar cu care lucreaza; 
-asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de 
protectia muncii în sectorul de activitate pe care il are în grija; 
-raporteaza cazurile de boli infectioase potrivit dispozitiilor în vigoare; 
-raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului în subordine si al bolnavilor pe 
care îi are în ingrijire; 
-asigura contravizita si garzile în sectie, potrivit graficului de munca stabilit de catre medical sef de sectie sau, 
în situatiile deosebite, din dispozitia acestuia; 
-intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, aprobat de conducerea 
spitalului în legatura cu bolnavii pe care ii are, sau i-a avut, în ingrijire; 
-raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi sectie si alte 
sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, în interesul unei cat mai bune 
ingrjiri medicale a bolnavilor; 
-se preocupa în permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine; 
-desfasoara dupa caz, activitate stiintifica; 
-depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor; 
-participa la autopsii si confruntarile anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut în ingrijire; 
-executa sarcini de îndrumare si control tehnic precum si consultatii de specialitate în ambulator, conform 
planului întocmit de medicul sef al sectiei; 

Raspunde de ingrijirea medicala adecvata a bolnavilor, de aplicarea corecta a tehnicilor aseptice 
cat si de comportamentul igienic al personalului. El raspunde de asemenea de respectarea normelor de 
igiena si aplicarea masurilor antiepidemice de prevenire si control a infectiilor nozocomiale în saloanele 
repartizate. 
In acest scop: 
-investigheaza clinic si indica recoltarea probelor necesare examenelor de laborator la prima 
suspiciune de boala cu etiologie infectioasa; stabileste diagnosticul de infectie; consemneaza în foaia 
de observatie si informeaza medicul sef de sectie. 
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Asigura recoltarea probelor pentru diagnosticul etiologic, instituie tratamentul cu antibiotice în functie 
de evolutia clinica si rezultatele antibiogramei. Efectueaza izolarea bolnavilor infectiosi de la prima 
suspiciune; 
-controleaza prelucrarea sanitara a bolnavului la internare; 
-supravegheaza starea de sanatate, igiena personala a bolnavilor si comportamentul lor igienic în timpul 
spitalizarii; 
-supravegheaza permanent starea de curatenie a incaperilor, ventilatia (aerisirea), incalzirea, respectarea 
masurilor de izolare; ia masuri de remediere si informeaza pe seful de sectie pentru cele care-l depasesc; 
-supravegheaza, instruieste si controleaza personalul din subordine în ceea ce priveste comportamentul igienic 
si respectarea normelor de igiena si tehnica aseptica, pastrarea instrumentelor si materialelor sterile. 
Controleaza permanent starea de igiena si efectuarea corecta a dezinfectiei curente în saloanele de care 
raspunde si spatiile aferente; 
-semnaleaza imediat medicului sef de sectie deficientele pe care le constata în starea materialelor primite de la 
serviciile centralizate (sterilizare centrala, farmacie, bucatarie, spalatorie) si ia masuri ca materialele 
necorespunzatoare sa nu fie folosite; 
-controleaza aspectul solutiilor perfuzabile primite pentru administrare si asigura utilizarea lor numai în cadrul 
termenului de valabilitate prescris; 
-accepta dirijarea în situatii speciale, în alte sectii de spital ambulatoriu, dispensarizare, la indicatia sefului de 
sectie; 
-pastreaza secretul profesional si nu denigreaza calitatea actului medical al altui coleg fata de bolnavi, 
apartinatori sau alti colegi; 
- pastreaza secretul de serviciu; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- respecta codul deontologic al medicului; 
-are dreptul de a sesiza încalcarea codului eticii si deontologiei medicale, sefului de sectie; 
-respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- in conformitate cu prevederile Ord. 1226/2012 al MSF pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile 
medicale are urmatoarele sarcini: 
a) supravegheaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit in sectorul lui de activitate; 
b) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
c) aplica metodologia investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in 
vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor. 
-îndeplineste alte sarcini trasate de seful de sectie si conducatorul unitatii. 

1. examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie in primele 24 ore 
iar in cazuri de urgent, imediat foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator 

2. examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in foaia de observatie evolutia explorarilor de 
laborator, alimentatia si tratamentul corespunzator 

3. organizeaza si raspunde de intreaga activitate din sectiile pe care le conduce si prezinta 
medicului sef de sectie situatia bolnavilor pe care ii are in ingrijire si solicita sprijinul ori de 
cate ori este necesar 

4. comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care necesita 
supraveghere deosebita 

5. pe perioada efectuarii garzii raspunde de activitatea medicala de urgent pe intreg spital si 
solutioneaza toate problemele ivite 

6. intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste, 
supravegheaza tratamentele medicale executate de catre cadrele medii si auxuliare sanitare la 
nevoie le efectueaza personal 

7. recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavului 
8. raspunde de aplicarea dispozitiilor legale privind internarea bolnavilor in sectii cu paturi. 
9. Raspunde de activitatea rezidentilor pe care ii are in pregatire 
10. Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijre a bolnavilor desfasurata de personalul 

mediu, auxiliar si elementar sanitar cu care lucreaza 
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11. Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si an 
normelor de protective a muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija 

12. Raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare 
13. Raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine si al bolnavilor pe 

care ii are in ingrijire 
14. Asigura zilnic contraviizita si garzile in unitate sau sectie potrivit graficului de munca 
15. Intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical aprobat de 

conducerea unitatii in legatura cu bolnavii pe care ii are in ingrijire sau i-a avut 
16. Raspunde prompt la toate solicitarile de urganta si la consulturile din aceiasi sectie si alte sectii 

si colaboreaza cu toti medicii din sectii, compartimente si laboratoare din spital in interesul 
unei cat mai bune ingrijiri medicala a bolnavilor 

17. Asigura consultatii de specialitate in ambulator conform programului intocmit de medical sef 
sectie 

18. Face parte din echipa operatorie in interventiile chirurgicale care se efectuaeaza bolnavilor 
aflati sub ingrijirea lui, potrivit indicatorilor si  programului intocmit de medicl sef sectie 

19. Raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de investitii chirurgicale si in foaia de 
observatie a bolnavului 

20. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de seful de sectie si conducea spitalului 
21. Se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea 

nivelului profesional al personalului din subordine, avand obligatia de a efectua cursuri de 
preg tireăşiăalteăformeădeăeduca ieăcontinu ăacreditate. 

22. Desfasoara dupa caz activitate de cercetare medicala 
23. Depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor 
24. Raspunde si respecta dispozitiile prevazute in regulamentul intern 
25. Controleaza la intrarea in garda prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existent 

mijloacelor necesare asistentei medicale curente de urgent precum si predarea serviciului de 
cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture 

26. Inscrie in registrul de consultatii orice bolnav present la camera de garda, completeaza toate 
rubricile, semneaza si parafeaza pentru fiecare bolnav 

27. Interneaza bolnavii prezenti cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgent care se adreseaza 
spitalului, raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri, putand apela la 
ajutorul oricarui specialist din cadrul unitatii, chemandu-l la nevoie de la domiciliu 

28. Intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgent si consemneaza evolutia 
bolnavilor internati si medicatia de urgent pe care a administrat-o 

29. Asigura asistenta medicala de urgent bolnavilor care nu necesita internarea 
30. Asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in unitate, dupa acordarea 

primului ajutor 
31. Anunta cazurile cu implicatii medico-legale, organelor abilitate, in cazul in care prevederile 

legale impugn aceasta 
32. Confirma decesul, consemnand acestea in foaia de orservatie si da dispozitii de transfer a 

cadavrului la morga, dupa 2 ore de la deces 
33. Asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora, refuza pe cele alterate si 

sesiseaza conducerea unitatii 
34. Controleaza calitatea meniului pregatir inaintea servirii mesei de dimineata, pranz si cina, 

refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnand in condica de la blocul 
alimentar, verifica retinerea probelor de alimente 

35. Anunta prin toate mijloacele posibile managerul unitatii si autoritatile competente, in caz de 
incendiu sau alte calamitati ivite in cadrul garzii si ia masuri immediate de interventie si prim 
ajutor cu mijloacele disponibile 

36. Urmareste disciplina si comportamnetul vizitatorilor in zilele de vizita, precum si prezenta 
ocazionala a altor personae straine in spital si ia masuri necesare 

37. Intocmeste la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui scop, 
consemnand activitatea din unitate si sectii pe timpul garzii, masurile luate, deficient constatate 
si orice observatii necesare, prezinta raportul de garda 
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38. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de 
educatie medicala continua (congrese, simpozioane etc.) 

39. Pastreaza secretul profesional si nu denigreaza calitatea actului medical al altui coleg fata de 
bolnavi, apartinatori sau alti colegi; 

40.  Pastreaza secretul de serviciu; 
41.  Respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
42.  Respecta codul deontologic al medicului; 
43. Are dreptul de a sesiza încalcarea codului eticii si deontologiei medicale, sefului de sectie; 
44. Respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
45.  In conformitate cu prevederile Ord. 1226/2012 al MSF pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile 
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 
deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 
a) supravegheaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit in sectorul lui de 

activitate; 
b) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
c) aplica metodologia investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de 
deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor. 

       83.Indeplineste alte sarcini trasate de seful de sectie si conducatorul unitatii. 
Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
 3.MEDIC PRIMAR/SPECIALIST A.T.I. Coordonator al Compartimentul A.T.I. 
 
ATRIBUTII,  RESPONSABILITATI, DREPTURI: 
1. Activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in compartimentul pe care il conduce, 
in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate: 
1.1 Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in compartimentul pe care il conduce, astfel incat sa fie 
realizati indicatorii de performanta, stabiliti de conducerea spitalului, care sa contribuie la realizarea 
indicatorilor de performanta ai acestuia din urma ( stipulati in contractual de management incheiat intre 
managerul spitalului si Ministerul Sanatatii); 
In acest scop : 
- asigura si raspunde de cunoasterea, de catre personalul subordonat, si respectarea dispozitiilor actelor 
normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de 
sanatate; 
- sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita unitatii acest serviciu. 
- verifica aplicarea corecta de catre colectivul compartimentului a prevederilor contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru 
asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa; 
- sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite, despre modul in care 
sunt furnizate, verificand respectarea criteriilor de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania 
si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru aplicare in sectiile unitatilor spitalicesti; 
- organizeaza, la inceputul programului de lucru, raportul de garda, in cadrul caruia se analizeaza 
evenimentele petrecute in sectie in ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare in acest sens; 
- programeaza activitatea tuturor medicilor din cadrul compartimentului; 
- controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica, asigura si urmareste 
stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice, controleaza efectuarea investigatiilor 
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prescrise, stabileste momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare 
a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti; 
- organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in cadrul compartimentului, conform 
reglementarilor legale in domeniu; 
- organizeaza consulturile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii/compartimente, 
laboratoare, in scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului corespunzator; 
- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, fiind permanent 
preocupat de managementul corect al resurselor unitatii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
sumele contractate de spital cu Casa de Asigurari de Sanatate; 
- raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor, indiferent de casa de 
asigurari de sanatate unde se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia, precum si 
solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate; 
- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea/respectarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul 
prevenirii infectiilor nozocomiale; se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nozocomiale, participand 
trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului; 
- controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; se va trece la 
generalizarea folosirii la prescriptii a DCI ale medicamentelor, respectandu-se in unitatile spitalicesti a tuturor 
prevederilor Comisiei medicamentului; 
- raspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substantelor stupefiante; 
- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al compartimentului, 
si face propuneri de dotare conform necesitatilor si normelor; 
- coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra serviciilor medicale 
oferite; 
- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, a intimitatii si 
demnitatii acestora; 
- organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei, primirea vizitelor 
de catre bolnavi, in concordanta cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 
- controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale intocmite in 
cadrul compartimentului, controleaza modul de pastrare in compartiment, in timpul spitalizarii, a 
documentelor de spitalizare; 
- controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa 
externare, controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre medicul de familie sau, dupa caz, catre 
medicul de specialitate din Ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile, 
tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat; 
- coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente de 
munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a imbolnavirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse 
sanatatii de catre alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de catre 
Casa de Asigurari de Sanatate, ci de angajator sau persoanele vinovate; 
- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii compartimentului, punand la dispozitie actele necesare in 
acest scop; 
- examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie in primele 24 de ore, iar in 
cazuri de urgenta, imediat, foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator; 
- examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in foaia de observatie evolutia, explorarile de laborator, 
alimentatia tratamentul corespunzator; la sfarsitul internarii intocmeste epicriza; 
- controleaza si dirijeaza medicii ATI in orice loc de munca al compartimentului, in functie de problemele de 
asistenta de specialitate aparute, repartizeaza efectuarea anesteziilor; 
- raspunde de activitatea de transfuzie si de recuperare a sangelui consumat in spital in conformitate cu 
reglementarile in vigoare stabilite de MS; 
- stabileste impreuna cu medicul chirurg tipul de anestezie, tinand cont de rezultatul tuturor investigatiilor 
clinice si de laborator; 
- asigura anesteziile in sala de operatii pe baza unui program operator facut de comun accord cu seful 
compartimentului chirurgie; 
- efectueaza impreuna cu medicul chirurg consultatia preanestezica; 
- consemneaza impreuna cu medicul chirurg in foaia de observatie sau in fisa de anestezie, riscul operator si 
anestezic al cazului pe care il observa impreuna; 
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- raspunde in comun cu medicii si de alte specialitati care au transferat bolnavii in compartimentul ATI, de 
indicatiile terapeutice facute de fiecare in domeniul propriu specialitatii; 
- supravegheaza bolnavii si efectueaza tratamente specifice specialitatii ATI, in salile de operatii si in 
saloanele de reanimare, pe perioada acuta, in care sunt perturbate functiile vitale; 
- participa la consulturi cu medicii din alte specialitati si in cazurile deosebite la examenele paraclinice, 
precum si la expertizele medico-legale si expertiza capacitatii de munca; 
- comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care necesita supraveghere 
deosebita; 
- intocmeste si consemneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste; 
supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii sanitare iar la nevoie le efectueaza personal; 
- recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 
- controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, 
auxiliar si elementar cu care lucreaza; 
- asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice; 
- raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare; 
- raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine si al bolnavilor pe care ii are in 
ingrijire; 
- asigura contravizita si garzile in cadrul compartimentului, potrivit graficului de munca stabilit; 
- intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical aprobat de conducerea 
spitalului in legatura cu bolnavii pe care ii are, sau i-a avut, in ingrijire; 
- raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi sectie si alte sectii si 
colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri 
medicale a bolnavilor; 
- executa sarcini de indrumare si control tehnic precum si consultatii de specialitate in ambulator, conform 
planului intocmit de medicul sef al sectiei; 
- se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine; 
- desfasoara, dupa caz, activitate stiintifica; 
- depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor; 
- participa la autopsii si confruntarile anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut in ingrijire; 
- participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale; 
- verifica impreuna cu colectivul medical al sectiei chirurgicale, cu ocazia sedintei de programare a 
operatiilor, modul in care este asigurata investigarea si pregatirea postoperatorie a bolnavilor; 
- asigura pentru bolnavii din sectia anestezie-terapie-intensiva, pregatirea preoperatorie si supravegherea 
postoperatorie a acestor bolnavi pe toata perioada necesara eliminarii efectelor anesteziei si restabilirii 
functiilor vitale ale organismului; 
- da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie a bolnavilor din 
alte sectii; 
- indruma si raspunde de toate problemele cu privire la organizarea si functionarea punctului de transfuzie si a 
punctului de recoltat sange din unitate; 
- organizeaza si asigura cu concursul tuturor medicilor din unitate in special al sefilor de sectii, recoltarea de 
sange din spital, de la apartinatorii bolnavilor, in scopul acoperirii si depasirii cantitatii de sange si derivate 
consumata in spital, defalcand pe fiecare medic cantitatea de sange care urmeaza sa o recupereze; 
- controleaza efectuarea investigatiilor prescrise, asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea 
corecta a indicatiilor terapeutice si hotaraste momentul externarii bolnavilor; 
- controleaza si raspunde de aplicarea masurilor de protectie a muncii si aparare impotriva 
incendiilor in cadrul compartimentului; 
- controleaza modul de pastrare in sectie pe timpul spitalizarii a documentelor de spitalizare ( foaia de 
observatie, fisa de anestezie, foaia de temperatura, buletine de trimitere etc ); 
- raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului inventor al sectiei si face 
propuneri de dotare corespunzatoare a necesitatilor; 
- organizeaza activitatea de educatie sanitara si controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, 
servirea mesei si primirea vizitei de catre bolnavi, impreuna cu asistenta sefa; 
- informeaza conducerea spitalului asuprea activitatii compartimentului; 
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- analizeaza zilnic infectiile nozocomiale in cadrul raportului de garda, modul de stabilire a diagnosticului, 
corectitudinea tratamentului si a masurilor de prevenire si control aplicate; 
- raspunde de ingrijirea medicala adecvata a bolnavilor, de aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cat si de 
comportamentul igienic al personalului.  

El raspunde de asemenea de respectarea normelor de igiena si aplicarea masurilor antiepidemice de 
prevenire si control a infectiilor nozocomiale in saloanele repartizate; 

 In acest scop: 
- controleaza prelucrarea sanitara a bolnavului la internare; 
- supravegheaza, instruieste si controleaza personalul din subordine in ceea ce priveste comportamentul 
igienic si respectarea normelor de igiena si tehnica aseptica, pastrarea instrumentelor si materialelor sterile. 
Controleaza permanent starea de igiena si efectuarea corecta a dezinfectiei curente in saloanele de care 
raspunde si spatiile aferente; 
- controleaza aspectul solutiilor perfuzabile primite pentru administrare si asigura utilizarea lor numai in  
termenul de valabilitate prescris; 
- raspunde de activitatea de transfuzie si de recuperare a sangelui consumat in spital in conformitate cu 
reglementarile in vigoare stabilite de MS; 
- controleaza obligatoriu, in cadrul vizitei, conditiile de igiena din sectie, tinuta si comportamentul igienic al 
personalului, igiena saloanelor, temperatura si aerisirea incaperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, 
igiena bolnavilor si insotitorilor, respectarea masurilor de izolare, efectuarea curateniei si dezinfectiei; 
- semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea reziduurilor, cat si 
a tuturor defectiunilor din cadrul sectiilor; 
- instruieste si supravegheaza in permanenta personalul din cadrul compartimentului asupra aplicarii tehnicii 
aseptice in ingrijirea bolnavilor; 
- organizeaza si controleaza modul de efectuare a triajului epidemiologic zilnic al personalului din sectie si 
instruirea personalului privind autodeclararea si ia masurile necesare 
pentru inlocuirea celor bolnavi; 
- organizeaza si controleaza prezentarea personalului sectiei la examenele medicale periodice; 
- solicita managerului spitalului incadrarile de personal necesare pentru acoperirea posturilor din sectie; 
- propune manageruluil spitalului sanctionarea sau inlocuirea personalului care nu respecta legislatia in 
vigoare in acest domeniu de activitate; 
- pastreaza secretul profesional si nu denigreaza calitatea actului medical al altui coleg fata de bolnavi, 
apartinatori sau alti colegi; 
- controleaza si raspunde de eliberarea conform normelor legale a documentelor medicale intocmite in sectie, 
contrasemneaza condicile si pensionarile; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei culegerii datelor pentru baza de 
date nationala privind deseurile rezultate din activitatile medicale, are urmatoarele responsabilitati: 
e) aduce la cunostinta personalului din subordine prevederile Ord. 1226/2012; 
f) controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie; 
g) participa la realizarea investigatiei sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri 
de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationala si a evidentei gestiunii deseurilor; 
h) semnaleaza imediat sefului serv. ATIARI, deficientele in sistemul de functionare a deseurilor; 
- indeplineste orice alte sarcini incredintate de conducerea spitalului; 
2. Atributii, responsabilitati in raporturile juridice de munca 
- Organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al compartimentului a Regulamentului 
Intern al spitalului, a tuturor masurilor/ deciziilor conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului 
din sectie, a raporturilor de munca ale acestora; 
- verifica respectarea, de catre intregul personal al sectiei, a sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare 
in unitate, stabilite prin Regulamentul Intern al spitalului; controleaza permanent comportamentul 
personalului sectiei; 
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii si aparare impotriva 
incendiilor, in cadrul compartimentului; controleaza permanent tinuta corecta a personalului sectiei; 
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica 
conducerii spitalului; 
-  verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o conduce. 
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Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
  4.MEDICUL DE GARDA 
  ATRIBUTII: 
-raspunde de buna functionare a sectiilor 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; 
-controleaza la intrarea în garda prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existent mijloacelor 
necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta precum si predarea serviciului de cadre medii si 
auxiliare care lucreaza în ture; 
-supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie le efectueaza 
personal; 
-supravegheaza cazurile grave existente în sectie sau internate în timpul garzii, mentionate în registrul special 
al medicului de garda; 
-inscrie în registrul de consultatii orice bolnav prezent la camera de garda, completeaza toate rubricile, 
semneaza si parafeaza în registru pentru fiecare bolnav; 
-interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului; 
-raspunde 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; 
-raspunde la chemarile care necesita prezenta sa în cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai 
spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 
-intocmeste 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; 
-acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internarea; 
-asigura internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati în spitalul respectiv, dupa acordarea 
primului ajutor; 
-anunta 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; 
-confirma decesul, consemnind aceasta în foaia de observatie si da dispozitii de transportare a cadavrului la 
morga dupa doua ore de la deces; 
-asista dimineata, prin sondaj, la distribuirea alimentelor, alaturi de personalul desemnat, verifica calitatea 
acestora, refuza pe cele alterate si sesizeaza aceasta conducerii spitalului; 
-sesizeaza conducerii spitalului orice deficiente în asigurarea calitatii hranei si procesul de distributie a 
alimentelor de la magazia unitatii; 
-verifica modul de servire a mesei de seara la bolnavi facând cunoscute, conducerii spitalului sau sefilor de 
sectie respectivi; 
-controleaza calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata, prinz, cina; 
-refuza servirea felurilor de mincare necorespunzatoare, consemnind observatiile în condica de la blocul 
alimentar; verifica retinerea probelor de alimente; 
-anunta prin toate mijloacele posibile medicul director al 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; 
-urmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor în zilele de vizita daca acestea sunt aprobate de 
conducerea spitalului si seful de sectie si ia masurile necesare; 
-intocmeste 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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-prezinta raportul de garda; 
-raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice pentru prevenirea si controlul infectiilor 
nozocomiale în timpul garzii; 
In acest scop: 
-controleaza igiena bolnavilor si insotitorilor precum si starea de curatenie, ventilatia, caldura saloanelor, 
grupurile sanitare, etc, si dispune masurile de remediere a lipsurilor constatate; 
-medici de garda de la sectia Boli Infectioase II controleaza functionarea bucatariei dietetice; 
-controleaza comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personalul din subordine pe 
toata durata garzii si propune masuri disciplinare; 
-anunta 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; 
-continuitatea asistentei medicale se asigura prin serviciul de garda; 
-garda se instituie intre ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curenta a medicilor din cursul 
diminetii si ora de incepere a programului de dimineata din ziua urmatoare. In zilele de repaus saptamanal, 
zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care potrivit reglementarilor legale, nu se lucreaza, garda incepe 
de dimineata si dureaza 24 de ore. 
-asigurarea rezolvarii unor situatii deosebite, care reclema maxima urgenta in asistenta medicala, se poate face 
si prin chemarea medicilor de la domiciliu, atat din spital cat si din alte unitati sanitare, in urmatoarele 
conditii: 
- in cazuri grave care necesita consult medical, in cazuri de accidente colective etc, situatii care necesita 
prezenta mai multor medici de specialitate decat cei existenti in echipa de garda a spitalului; 
- asigurarea rezolvarii unor situatii deosebite care reclama maxima urgenta in asistenta medicala din spital, se 
poate face prin chemarea de la domiciliu si a biologilor, chimistilor si biochimistilor. 
-efectuarea a doua garzi consecutive de catre acelasi medic este interzisa; 
-este interzis medicilor care sunt de garda sa paraseasca spitalul pe durata serviciului de garda; 
-programul garzilor se stabileste de seful sectiei si se aproba de catre managerul spitalului; 
-schimbarea programului aprobat prin graficul de garda se poate face numai in situatii cu totul deosebite, cu 
avizul mediculuii sef de sectie si cu aprobarea managerului; 
-orele de garda precum si chemarile de la domiciliu se consemneaza in mod obligatoriu intr-o condica de 
prezenta pentru activitatea de garda; 
-pentru prestarea activitatii desfasurate in spital, intreg personalul, este obligat sa semneze condica de 
prezenta; 
-personalul medical care presteaza contravizite si garzi, in condica de prezenta se vor consemna in mod 
distinct orele efectuate in aceste activitati; 
Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
 

5.BIOLOGI, BIOCHIMISTI, CHIMISTI de laborator 
ATRIBUTII  
Exercitatrea profesiei de biochimist,ă biolog,ă şiă chimist se face în conformitate cu prevederile Legii 

nr.460/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.  
Con inutulăşiăcaracteristicile activit iiăbiochimistului,ăbiologuluiăşiăchimistului sunt:  

- efectueaz ăinvestiga iiădeălaboratorăconformăpreg tiriiăşiăspecializ rii;ă 
- particip ălaăprogrameădeăcontrol privind stareaădeăs n tateăaăpopula iei;ă 
- particip ă laă formareaă teoretic ă şiă practic ă aă viitoriloră specialiştiă careă auă inclus ă practica de laborator în 
programeleădeăpreg tire;  
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- particip ,ăîmpreun ăcuămediciiăşiăalte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical;  
- particip ,ăîmpreun ăcuăalte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant;  
- biochimiştii,ăbiologiiăşiăchimiştii din sistemul sanitarăcolaboreaz ăcuămediculăşiărecunoaşte rolul coordonator 
al acestuiaăprecumăşiăcuăceilal iămembriiăaiăcolectivului, participandălaămen inereaărela iilorăamiabileăînăcadrulă
acestuiaăşiăcontribuind la asigurarea calit iiăactului medical;  

 În exercitarea profesiunii, biochimistul,ăbiologulăşiăchimistul din sistemul sanitar respect ădemnitatea 
fiin eiă umaneă şiă principiileă eticii,ă dândă dovad ă deă responsabilitateă profesional ă şiă moral ,ă ac ionând 
întotdeauna în interesul pacientuluiăşiăalăcomunit ii.ă 

Biochimistul,ăbiologulăşiăchimistul din sistemul sanitar sunt obliga iăs ărespecte secretul profesional.  
Biochimiştii,ă biologiiă şiă chimiştii din sistemul sanitar au obligatiaă profesional ă deă aă seă preg ti prin 

programeădeăpreg tire continu ăelaborateădeăM.S.ăşiăOrdinulăbiochimiştilor,ăbiologilorăşiăchimiştilor. 
1. Efectueaza analize si investigatii de specialitate din produsele biologice prezentate pentru 

analiza, laboratorul clinic, prin metode manual si automate si interpreteaza rezultatele acestora 
2. Prezinta cazurile deosebite medicilor sefi de sectie si directorului medical 
3. Organizeaza si raspunde de intreaga activitate din laborator 
4. Intocmeste documentele privind investigatiile effectuate 
5. Raspunde prompt la solicitarile in caz de urgent medico-chirurgicale ce necesita investigatii de 

laborator si se consulta cu ceilalti medici 
6. Efectueaza si raspunde de calibrarea analizelor automate din compartimentul de lucru, de 

asemenea efectueaza, interpreteaza si raspunde de IQC pentru analizoare, utilizand in toate 
cazurile material adecvate puse la dispozitie in acest scop 

7. Efectueaza  si raspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate, putand 
realize in cazuri justificate modificari ale programelor, insa numai dupa consultarea conducerii 
si in urma autorizarii primite 

8. Raspunde de activitatea viitorilor chimisti pe care ii are in pregatire, daca este cazul 
9. Interpreteaz ăsiăverificaătoate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru, 

precum si rezultatele obtinuteăinăurmaăanaliz riiăproduselorăbiologiceăpeăanalizoareleăautomate, 
autorizeaz ăeliberareaărezultatelor si esteăr spunz tor pentru acestea; 

10. Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a 
normelor de protective a muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija 

11. Anunta, in scris, conducerea laboratorului despre defectiunile si/sau functionarea anormala a 
analizoarelor  a altor aparate, tehnicii de calcul si a sistemului informational existent in 
compartiment; 

12. Raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine 
13. Solicita interventia service si intretinere tehnica periodica atunci când este cazul  si noteaz ă

aceste interventii in jurnalul de serice si intretinere al aparatelor, conform dispozitiilor stabilite 
de conducere. 

14. R spundeădeăevidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment 
pentru utilizare,ă r spundeă deă utilizarea judicioasa a acestora, înaintând conducerii , lunar, un 
raport ; 

15. Raspunde prompt la toate solicitarile de urgent cu toti medicii din sectii, compartimente din 
spital in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor 

16. Asigura investigatii de specialitate in ambulatory 
17. Verificaăsiăr spundeădeăutilizarea la efectuarea testelor de laborator,  a reactivilor si materialelor 

de laborator din dotare conform normelor stabilite  si/sau aprobate de conducere; 
18. Verifica si r spundeă deă îndep rtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifica 

laboratorului, conform normelor legale in vigoare 
19. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului 
20. Se preocupa permanent de ridicarea nivelului professional propriu si contribuie la ridicarea 

nivelului professional al personalului din subordine 
21. Desfasoara dupa caz activitate de cercetare medicala 
22. Anunta, in scris, conducerea , despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele 

de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situatiilor 
ivite; 

23. Raspunde si respecta dispozitiile prevazute in regulamentul intern 
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24. Raspunde de intocmirea si pastrarea documentelor din laborator 
25. Verificaăsiăr spundeădeăstocarea produselor biologice conform instructiunilor primite din partea 

conducerii  
26. Foloseste corect siă r spundeă deă bunurileă aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe 

care le are in grija si ia masuri, pentru conservarea, repararea si, daca este cazul, înlocuirea lor, 
dup ăincunostintarea si avizarea primita din partea conducerii ; 

27. Respecta reglement rileă ină vigoareă privindă gestionarea deseurilor rezultate din activitatile 
medicale  

28. Supravegheaz ăsiăr spundeăpersonal,ădeămijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in 
responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile, aparate, produse etc. si  
r spundeădeăp strarea in bune conditii si utilizarea corecta, rationala si eficienta; 

29. Respecta normele igienico-sanitare, respecta normele de securitate precum si normele P.S.I. in 
cadrul laboratorului 

30. Respecta proramul de lucru si semneaza zilnic si la timp condica de prezenta 
31. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studio individual sau alte forme de 

educatie medicala continua (congrese, simpozioane etc.) 
32. Urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode si tehnici de laborator 
33. Controleaza si raspunde de eliberarea conform normelor legale, a documentelor medicale 

intocmite in laborator 
34. Respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatori si celelalte persoane cu care vine in 

contact sauă colaboreaz ,ă avândă obligatia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 
civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul spitalului; 

35. Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala 
36. Respecta reglement rileă ină vigoareă privindă prevenirea,ă controlul si combaterea infectiilor 

nozocomiale 
37. Cunoaste prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind 

autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectueaz ăanalizeămedicale); 
38. Executa si alteă sarciniă deă serviciuă (corespunz toare postului si in limita competentelor 

profesionale certificate), la solicitarea conducerii ; 
39. R spundeădeămodulădeăîndeplinireăalăsarcinilorădeăserviciu. 

    40. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 
sarcinilor prevazute in fisa postului. 

    41. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru 
bunul mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici. 

Atributii conform OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control 
al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 

Atributiile sefului laboratorului de microbiologie: 
   - implementarea sistemului de asigurare a calitatii, care reprezinta un ansamblu de actiuni prestabilite si 

sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerintele 
referitoare la calitate; 

   - elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul si prezervarea corecta a probelor 
biologice, care vor fi insotite de cererea de analiza completata corect; 

   - elaborarea manualului de biosiguranta al laboratorului, utilizand recomandarile din Ghidul national de 
biosiguranta pentru laboratoarele medicale (editia 1/2005 sau cea mai recenta editie) in scopul evitarii 
contaminarii personalului si a mediului; 

   - intocmirea si derularea programului de instruire a personalului din subordine in domeniul specific al 
prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale; 

   - identificarea corecta a microorganismelor patogene; in cazul suspiciunii de infectie nosocomiala va 
asigura identificarea cat mai rapida a agentului etiologic al infectiilor nosocomiale, in colaborare cu 
epidemiologul si medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere si control al infectiilor 
nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtatori (daca este necesar, pana la nivel de 
tipare intraspecie); 

   - furnizarea rezultatelor testarilor intr-o forma organizata, usor accesibila, in cel mai scurt timp; 
   - testeaza sensibilitatea/rezistenta la substante antimicrobiene a microorganismelor cu semnificatie 

clinica, utilizand metode standardizate; isi va selecta seturile de substante antimicrobiene adecvate pe care le 
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va testa, in functie de particularitatile locale/regionale ale rezistentelor semnalate in ultima perioada de timp, 
si antibioticele utilizate, cu respectarea integrala a recomandarilor standardului aplicat; 

   - furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru imbunatatirea calitatii actului medical, prin 
adoptarea unor decizii care sa conduca la reducerea riscului de aparitie a unor infectii cauzate de bacterii 
rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

   - realizeaza baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 
   - monitorizeaza rezultatele neobisnuite si semnaleaza riscul aparitiei unui focar de infectie nosocomiala 

pe baza izolarii repetate a unor microorganisme cu acelasi fenotip (mai ales antibiotip), a unor 
microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme inalt patogene sau/si multirezistente; 

   - raporteaza, in regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin monitorizarea izolarilor de 
microorganisme si a rezistentei la antibiotice si periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere si control al 
infectiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene si evolutia 
rezistentei la antibiotice; 

   - monitorizeaza rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului si 
medicului epidemiolog; 

   - monitorizeaza impactul utilizarii de antibiotice si al politicilor de control al infectiilor la nivelul 
spitalului; 

   - spitalele care primesc finantare pentru controlul infectiilor nosocomiale asigura in cadrul programului 
national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem santinela izolarea, identificarea si testarea 
rezistentei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, si colaboreaza la nivel national pentru aplicarea protocoalelor 
Sistemului european de supraveghere a rezistentei la antibiotice; 

   - stocheaza tulpini microbiene de importanta epidemiologica in vederea studiilor epidemiologice 
comparative, cu respectarea reglementarilor legale privind biosecuritatea si biosiguranta (de exemplu, Legea 
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope); 

   - trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere in sistem santinela a infectiilor 
nosocomiale si protocoalelor EARSS si/sau in orice suspiciune de infectie nosocomiala, pentru identificare 
prin tehnici de biologie moleculara si aprofundarea mecanismelor de rezistenta la antibiotice. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca. 
Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001-SMC 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:  
    ticiparea la proiectarea , realizarea si dezvoltarea SMC  ;  
    tici si obiective pentru domeniul calitatii  
    te        prevederile     din   documentele       sistemului    de   management        al         

calitatii  
    tifica   ,   raporteaza   si   trateaza   conform   procedurilor   aprobate,   produsele  

        neconforme 
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- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient,  
revine fiecarui angajat sau colaborator al spitalului. Acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate 

personala fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o prioritate pentru 
institutia noastra.  

 Amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient. 
 Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
 Sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.  
 Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
 Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 
  Serviciiăc treăclien i 
 Laboratorul trebuie: 
 •ăs ăcooperezeăcuăclientul (pacient, medic) pentruăclarificareaăcerin elorăacestuia, 
 •ăs ăpermit ăaccesulăclientuluiăinăzoneleădeăanaliz ărelevante, 
 •ăs ăasigureăconfiden ialitatea analizelor pentruăal iăclien i, 
 •ăs ămen in ăoăbun ăcomunicareăcuăclientul pe toat ădurataăcolabor rii, 
 •ăs ăinformezeăclientul despre orice intarziere sau abatereămajor ăinăefectuarea analizelor, 
 •ă s ă incurajezeă ob inereaă unuiă semnală dină partea clientului asupra satisfac ieiă acestuia la primirea 

rezultatelor. 
 Managementul probelor 
Laboratorul trebuie: 

 s ăaib ăproceduriăpentru transportul,ărecep ia,ămanipulareaăşiăprotec iaăprobelor, 
 s ăaib ăunăsistem de identificare a probelor, 
 laărecep ieăs ăinregistreze orice anormalitate sau abatereădeălaăcondi iileănormale, 
 s ăaib ăproceduriăşiăfacilit iăpentru a evita deteriorarea, pierderea sau distrugerea probelor pe parcursul 

manipul rii. 
 Asigurarea calit iiărezultatelor 
Laboratorul trebuie: 

 s ăaib ăproceduri pentru controlul calit iiăinăscopulămonitoriz riiăvalidit iiăanalizelor, 
 s ăplanificeăşiăs ăanalizezeăaceasta monitorizare care ar puteaăs ăinclud , 
 utilizarea de materialeădeăreferin , 
 participareaălaăprogrameădeăcompar riăinterlaboratoare, 
 repetareaăanalizelorăprinăaceleaşiămetode sau prin metode diferite, 
 reanalizareaăaceleiaşiăprobe, 
 corelarea rezultatelor. 

 
6. MEDIC PRIMAR/SPECIALIST LABORATOR  

Seful de laborator analize medicale are in principal urmatoarele atributii:  
- Intocmeste planul anual de activitate al laboratorului si raspunde de  
- realizarea acestuia;  
- Colaboreaza cu celelalte laboratoare;  
- Organizeaza,indruma si analizeaza eficienta activitate a personalului din subordine;  
- Raspunde de intocmirea mataerialelor de sinteza in problemele ce revin laboratorului,a situatiilor si 
rapoartelor;  
- Efectueaza analizele si determinarile stabilite de medical sef de sectie;  
- Intocmeste si semneaza buletinele analizelor pe care le-a efectuat;  
- Controleaza si indruma activitatea personalului subordonat;  
- Raspunde de pastrarea,intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii,precum si de gestionarea si 
manipularea reactivilor in conformitate cu prevederile legale;  
- Raspunde de respectarea conditiilor de igiena si sanitaro-epidemice la locul de munca;  
- Propune baza materiala necesara bunei desfasurari a activitatii laboratorului;  
- Efectueaza examene de bacteriologie si raspunde de executarea si de evidenta corecta a examenelor 
efectuate;  
- Instruieste personalul din subordine cu privire la masurile de protectia muncii si raspunde de aplicarea 
corecta a lor;  
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      ATRIBUTII IN CALITATE DE MEDIC PRIMAR DE LABORATOR 

1.Efectueaz ăanalizeăsiăinvestiga iiămedicaleădeăspecialitate din produsele biologice prezentate pentru 
analiza in laboratorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate 
(aplicând tehnicile din manualele de utilizare, recomandateă deă produc torii aparatelor), interpreteaz ă
rezultateleăob inute;  

2. Intocmesteăsiăsemneaz  documentele privind investiga iileăefectuate; 
3.ăR spundeăprompt la solicitai in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investiga iiădeălaborator 
si/sau la consult cuăal iămedici; 
4. Efectueaz ăsiăr spundeădeăcalibrareaăanalizoarelorăautomate din compartimentul de lucru si/sau pe care 
le are in responsabilitate, de asemenea efectueaz ,ăinterpreteaz ăsiăr spundeădeăIQCăpentru analizoarele de 
mai sus,  utilizând, in toate cazurile, materiale adecvateă puseă laă dispozi ieă ină acest scop de conducerea 
laboratorului, conform solicit rii;ă 
5. Efectueaz ă siă r spundeă deă introducerea programelor analitice in analizoarele automate, conform 
prospectelor existente in kiturile de reactivi, putând realiza, in cazuri justificate, modificai ale programelor 
analitice amintite insa numai dup consultarea conducerii laboratorului si in urma autoriz riiăprimite din 
partea acesteia; 
6. Interpreteaz ăsiăverificaătoate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru, precum 
si rezultateleă ob inute in urma analiz riiă produseloră biologiceă peă analizoareleă automate, autorizeaz ă
eliberarea rezultatelor si esteăr spunz tor pentru acestea; 
7. Anunt ,ă ină scris,ă conducereaă laboratoruluiă despreă defec iunileă si/sauă func ionareaă anormalaă aă
analizoarelorămen ionate la pct.1, a altor aparate, tehnicii de calcul si a sistemuluiăinforma ionalăexistent in 
compartiment; 
8. Solicita interven iaă serviceă siă întretinere tehnica periodica atunci când este cazul, dup consult riă cuă
conducerea laboratorului si noteaz ă aceste interven iiă in jurnalul de serice si întretinere al aparatului 
respectiv,ăconformădispozi iilorăstabilite de conducerea laboratorului; 
9.ăR spundeădeăevidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru 
utilizare,ăr spundeădeăutilizarea judicioasa a acestora, înaintând conducerii laboratorului, lunar, un raport 
scris conform modelelor stabilite de aceasta; 
10. Verifica si autorizeaz ă eliberareaă ină scris,ă c tre conducerea laboratorului, a solicit riloră lunareă siă
suplimentare de reactivi si materiale de laboratorănecesareădesf şur riiăactivit iiăspecifice,ă ină func ieădeă
disponibilul existent in compartiment; 
11.ăVerificaă siă r spundeă deă utilizarea la efectuarea testelor de laborator, specifice compartimentului de 
lucru, numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului; 
12.ă Anun a,ă ină scris,ă conducereaă laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la reactivii si 
materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea 
situa iilorăivite; 
13.ă Verificaă siă r spundeă deă îndep rtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifica 
compartimentului, conform normelor legale in vigoare; 
14.ă R spundeă deă întocmireaă siă p strarea documentelor din compartimentului de lucru, inclusiv a celor 
men ionate mai sus; 
15.ă Verificaă siă r spundeă deă stocarea produselor biologice conform instruc iuniloră primite din partea 
conducerii laboratorului; 
16.ăVerificaăsiăr spundeădeărealizareaăsiămen inereaăcur enieiăsiădezinfec ieiălaăloculădeămunca,ăconformă
normelor legale in vigoare; 
17.ă Verific ,ă îndrum ă siă r spundeă deă activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa în 
compartimentul de lucru; 
18.ăUrm reste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator; 
19.ăFoloseşte corect siăr spundeădeăbunurileăaflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are 
in grija si ia masuri, pentru conservarea, repararea si, daca esteăcazul,ăînlocuireaălor,ădup ăîncunoştiin area 
si avizarea primita din partea conducerii laboratorului; 
20.ă R spundeă deă asigurareaă condi iiloră igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina si 
comportamentul personalului in subordine; 
21. Respecta reglement rileă ină vigoareă privindă gestionareaă deşeurilor rezultate din activitatile medicale 
(prevederile din  Ordinul M.S. nr. 1226/2012); 
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22.ă Supravegheaz ă siă r spundeă personal,ă deă mijloaceleă fixeă siă obiectele de inventar pe care le are in 
responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile, aparate, produse etc.; 
23.ă R spundeă deă p strareaă ină buneă condi iiă siă utilizarea corecta,ă ra ionalaă siă eficienta a mijloacelor, 
materialeloră siă produselorăpeă careă leăprimeşteă siă areă ină folosin aă sauăcareă sunt utilizate de personalul in 
subordine; 
24. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentuluiă şefă îmboln virileă peă careă leă
prezint ăpersonalăsauăîmboln virileăsurvenite la membrii de familie; 
25. Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protec ieă stabilit, pe care-l 
schimba ori de câte ori esteănecesarăinăvedereaăp str riiăigieneiăsiăaăaspectului estetic personal, precum si 
ecusonul standard pentru identificare; 
26. Respecta normele igienico – sanitare si de protec iaă muncii;ă Respecta normele de securitate, 
manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator, precum si a recipientelor cu produse biologice 
si patologice; Respecta normele P. S. I.; 
27. Respectaăprogramulădeălucruăsiăsemneaz ăzilnicăsiălaătimp in condica de prezenta; timpul de munca se 
consemneaz ăzilnicăinăcondicileădeăprezenta ale laboratorului, cu trecerea orei de începere a programului si 
a orei de terminare a programului de lucru;  
28. Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele sec iei; 

29. Respecta comportamentul etic fataădeăpacien i,ă apartinatori si celelalte persoane cu care vine in 
contact sauăcolaboreaz ,ăavândăobliga iaăfolosiriiăunuiălimbajăpoliticos si a unei conduite civilizate fata de 
orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul spitalului; 

30. Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala 
31. Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatiiăsiăalăsec iei; 
32. Respecta reglement rileă ină vigoareă privindă prevenirea, controlul si combatereaă infec iiloră

nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 916 /2006);  
33.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor necesare utiliz riiă

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua; 
34. Participa la procesul de formare a viitorilor asisten iăsiămedici; 
35. Cunoaşte prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind 

autorizareaăsiăfunc ionareaălaboratoarelor care efectueaz ăanalize medicale); 
36.  Executa si alteăsarciniădeă serviciuă (corespunz toare postului si in limita competentelor profesionale 

certificate), la solicitarea conducerii laboratorului; 
37. R spundeădeămodulădeăîndeplinireăalăsarcinilorădeăserviciu. 
 

      38. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul 
mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici. 

       39. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 
sarcinilor prevazute in fisa postului. 

Atributii conform OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control 
al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 

Atributiile sefului laboratorului de microbiologie: 
   - implementarea sistemului de asigurare a calitatii, care reprezinta un ansamblu de actiuni prestabilite si 

sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerintele 
referitoare la calitate; 

   - elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul si prezervarea corecta a probelor 
biologice, care vor fi insotite de cererea de analiza completata corect; 

   - elaborarea manualului de biosiguranta al laboratorului, utilizand recomandarile din Ghidul national de 
biosiguranta pentru laboratoarele medicale (editia 1/2005 sau cea mai recenta editie) in scopul evitarii 
contaminarii personalului si a mediului; 

   - intocmirea si derularea programului de instruire a personalului din subordine in domeniul specific al 
prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale; 

   - identificarea corecta a microorganismelor patogene; in cazul suspiciunii de infectie nosocomiala va 
asigura identificarea cat mai rapida a agentului etiologic al infectiilor nosocomiale, in colaborare cu 
epidemiologul si medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere si control al infectiilor 
nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtatori (daca este necesar, pana la nivel de 
tipare intraspecie); 
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   - furnizarea rezultatelor testarilor intr-o forma organizata, usor accesibila, in cel mai scurt timp; 
   - testeaza sensibilitatea/rezistenta la substante antimicrobiene a microorganismelor cu semnificatie 

clinica, utilizand metode standardizate; isi va selecta seturile de substante antimicrobiene adecvate pe care le 
va testa, in functie de particularitatile locale/regionale ale rezistentelor semnalate in ultima perioada de timp, 
si antibioticele utilizate, cu respectarea integrala a recomandarilor standardului aplicat; 

   - furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru imbunatatirea calitatii actului medical, prin 
adoptarea unor decizii care sa conduca la reducerea riscului de aparitie a unor infectii cauzate de bacterii 
rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

   - realizeaza baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 
   - monitorizeaza rezultatele neobisnuite si semnaleaza riscul aparitiei unui focar de infectie nosocomiala 

pe baza izolarii repetate a unor microorganisme cu acelasi fenotip (mai ales antibiotip), a unor 
microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme inalt patogene sau/si multirezistente; 

   - raporteaza, in regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin monitorizarea izolarilor de 
microorganisme si a rezistentei la antibiotice si periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere si control al 
infectiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene si evolutia 
rezistentei la antibiotice; 

   - monitorizeaza rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului si 
medicului epidemiolog; 

   - monitorizeaza impactul utilizarii de antibiotice si al politicilor de control al infectiilor la nivelul 
spitalului; 

   - spitalele care primesc finantare pentru controlul infectiilor nosocomiale asigura in cadrul programului 
national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem santinela izolarea, identificarea si testarea 
rezistentei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, si colaboreaza la nivel national pentru aplicarea protocoalelor 
Sistemului european de supraveghere a rezistentei la antibiotice; 

   - stocheaza tulpini microbiene de importanta epidemiologica in vederea studiilor epidemiologice 
comparative, cu respectarea reglementarilor legale privind biosecuritatea si biosiguranta (de exemplu, Legea 
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope); 

   - trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere in sistem santinela a infectiilor 
nosocomiale si protocoalelor EARSS si/sau in orice suspiciune de infectie nosocomiala, pentru identificare 
prin tehnici de biologie moleculara si aprofundarea mecanismelor de rezistenta la antibiotice. 

Responsabilitati privind Sistemul de Management al calitatii:  
    •ăparticiparea la proiectarea , realizarea si dezvoltarea SMC  ;  
    •ăpropuneăpolitici si obiective pentru domeniul calitatii  
    •ăindeplineste        prevederile     din   documentele       sistemului    de   management        al         

calitatii  
    •ăidentifica   ,   raporteaza   si   trateaza   conform   procedurilor   aprobate,   produsele  
        neconforme 
Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001-SMC 

 
- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient,  
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revine fiecarui angajat sau colaborator al spitalului. Acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate 
personala fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o prioritate pentru 
institutia noastra.  

 Amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient. 
 Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
 Sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.  
 Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
 Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 
  Serviciiăc treăclien i 
 Laboratorul trebuie: 
 •ăs ăcooperezeăcuăclientul (pacient, medic) pentruăclarificareaăcerin elorăacestuia, 
 •ăs ăpermit ăaccesulăclientuluiăinăzoneleădeăanaliz ărelevante, 
 •ăs ăasigureăconfiden ialitatea analizelor pentruăal iăclien i, 
 •ăs ămen in ăoăbun ăcomunicareăcuăclientul pe toat ădurataăcolabor rii, 
 •ăs ăinformezeăclientul despre orice intarziere sau abatereămajor ăinăefectuarea analizelor, 
 •ă s ă incurajezeă ob inereaă unuiă semnală dină partea clientului asupra satisfac ieiă acestuia la primirea 

rezultatelor. 
 Managementul probelor 
Laboratorul trebuie: 

 s ăaib ăproceduriăpentru transportul,ărecep ia,ămanipulareaăşiăprotec iaăprobelor, 
 s ăaib ăunăsistem de identificare a probelor, 
 laărecep ieăs ăinregistreze orice anormalitate sau abatereădeălaăcondi iileănormale, 
 s ăaib ăproceduriăşiăfacilit iăpentru a evita deteriorarea, pierderea sau distrugerea probelor pe parcursul 

manipul rii. 
 Asigurarea calit iiărezultatelor 
Laboratorul trebuie: 

 s ăaib ăproceduriăpentru controlul calit iiăinăscopulămonitoriz riiăvalidit iiăanalizelor, 
 s ăplanificeăşiăs ăanalizezeăaceasta monitorizare care ar puteaăs ăinclud , 
 utilizarea de materialeădeăreferin , 
 participareaălaăprogrameădeăcompar riăinterlaboratoare, 
 repetarea analizelor prin aceleaşiămetode sau prin metode diferite, 
 reanalizareaăaceleiaşiăprobe, 
 corelarea rezultatelor. 

Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca. 
7 MEDIC PRIMAR/SPECIALIST – Radiologie: 
 
1. efectueaz ăinvestigatii de specialitate; 
2. prezint ăcazurileădeosebite  directorului medical; 
3. organizeaza si raspunde de intreaga activitate din laboratorul pe care il conduce; 
4. întocmesteăsiăsemneaz ădocumentele privind investigatiile efectuate; 
5.ăurm reste introducerea în practic ăaămetodelor si tehnicilor noi; 
6.supravegheaz ăcaădevelopareaăfilmelorăradiograficeăs ăseăexecute corect  siă înăaceeasiăzi,ă r spundeădeă

buna conservare si depozitare a filmelor radiografice; 
7.asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de 

protective a muncii in sectorul de activitate pe care il  are in grija 
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8. raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrvit dispozitiilor in vigoare 
9. raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine 
10. foloseste corect aparatura si ia masuri in caz de defectiune prin anuntarea personalului tehnic pentru 

efectuarea reparatiilor 
11.ă r spundeă prompt la toate solicit rileă înă cază deă urgente medico – chirurgicale si colaboreaza cu toti 

medicii din sectii, compartimente si laboratoare din spital in intereseul unei cat mai bune ingrijiri medicale a 
bolnavilor; 

12. asigura investigatii de specialitate in ambulator 
13. indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului 
14. se preocupa permanent de ridicarea nivelului professional propriu si contribuie la ridicarea nivelului 

professional al personalului din subordine 
15. urmareste aplicarea masurilor de protective contra iradierii, atat pentru personalul sanitar cat si pentru 

bolnavii care se prezinta pentru investigatii radiologice de laborator 
16. desfasoara dupa caz activitate de cercetare medicala 
17.ăr spundeădeăactivitatea medicilor rezidentiăpeăcareăîiăareăînăpreg tire 
18. raspunde si respecta dispozitiile prevazute de regulamentul intern 
19. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studio individual sau alte forme de educatie 

medicala continua (congrese, simpozioane etc.) 
20. îndeplineúte orice alte sarcini stabilite de  conducerea spitalului; 

Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca.Responsabilitati privind Sistemul de Management al 
calitatii:  

    •ăparticiparea la proiectarea , realizarea si dezvoltarea SMC  ;  
    •ăpropuneăpolitici si obiective pentru domeniul calitatii  
    • indeplineste        prevederile     din   documentele       sistemului    de   management        al         

calitatii  
    •ăidentifica   ,   raporteaza   si   trateaza   conform   procedurilor   aprobate,   produsele  
        neconforme 
Responsabilitati pentru implementarea standardului ISO 9001-SMC 

 
- Responsabilitatea pentru implementarea unui Sistem al Managementului Calitatii eficient,  
revine fiecarui angajat sau colaborator al spitalului. Acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate 

personala fata de calitatea serviciilor prestate , urmarind ca satisfactia pacientilor sa devina o prioritate pentru 
institutia noastra.  

 Amabilitatea, bunavointa, atentia si timpul acordat sunt elemente esentiale pentru pacient. 
- Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se 
 realizeze imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor deserviti; 
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- Adaptarea serviciilor medicale la nevoile pacientilor; 
- Imbunatatirea in permanenta a calitatii actului medical; 
- Asigurarea satisfacerii pacientilor; 
- Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului; 
- Furnizarea serviciilor de sanatate integrate, bazate pe relatii de ingrijire continua, in care 
 pacientul sa primeasca serviciile medicale de care are nevoie si in forme varíate, la toate nivelurile de 

asistenta, 24 de ore pe zi. 
- Trebuie  sa respecte demnitatea vietii umane.  
- Sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara discriminare.  
- Sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin educatie, cercetare si evaluare.  
- Sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea 
 

8 PROFESOR C.F.M. 
     ATRIBUTII 

1. Supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor de kinetoterapie. 
2. Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea pacientului si informeaza medicul 

asupra modificarilor intervenite. 
3. Informeaza si intruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor 

terapeutice si asupra efectelor negative care pot aparea. 
4. Aplica procedurile de kinetoterapie si masaj, cu toti parametrii agentului fizic, in vederea recuperarii 

medicale, conform prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei 
probe. 

5. Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav. 
6. Respecta intocmai prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ale bolnavilor 
7. Raspunde de efectuarea programului de C.F.M. individualizat pentru fiecare bolnav ce are prescriptive 

medicala in acest sens cat si pentru intregul efectiv de bolnavi. 
8. Stabileste impreuna cu medical, programul de recuperare pe obiective pentru bolnavii ce necesita 

tratament de recuperare individual sau pe grupe. 
9. Efectueaza tratamentul prescris urmarind zilnic evolutia si modificarile programului de recuperare in 

functie de progresul obtinut 
10. Tine evident zilnica a exercitiilor si programelor effectuate 
11. Se preocupa de starea salii de gimnastica, facand propuneri de asigurarea cu aparate si dispositive 

necesare 
12. Raspunde la solicitarile conducerii unitatii  
13. Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul . 
14. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori 

de cate ori este nevoie,in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal . 
15. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale  
16. Respecta secretul profesional si codul de etica al personalului medical . 
17. Respecta si apara drepturile pacientului/clientului . 
18. Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educatie continua , conform cerintelor postului . 
19. Participa activ la procesul de formare a viitorilor profesori C.F.M . 
20. Organizeaza si desfasoara programe de educatie sanitara si de specialitate cu pacientii si apartinatorii 

acestora 
21. Respecta reglementarile normelor de ordine interioara . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate 
si a obiectivelor specifice locului de munca. 

9.  MEDICUL REZIDENT 
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- Desfasoara activitate in cadrul sectiei conform sarcinilor prevazute pentru medical de specialitate; 

- Participa la activitatea din spital- program in cursul diminetii, contravizita si garda- conform 
reglementarilor in vigoare; 

- Se preocupa de ridicarea pregatirii sale profesionale de specialitate, sub conducerea medicului sef de 
sectie 

10. MEDICII DE ALTE SPECIALITATI CARE AU TRANSFERAT PACIENTI IN SECTIA A.T.I. 
Mediciiădeăalteăspecialit ti care au transferat pacienti în sectia ATI sunt obligati s ăr spund ăoriădeăcâteăoriă
esteănevoieăsolicit rilorămediculuiăcurantăsi/sauădeăgarda ATI de a vizita pacientii respectivi. 
 
11. MEDICII DE SPECIALITATE SOLICITATI PENTRU CONSULTURI  INTERDISCIPLINARE 
 
Medicii de specialitate solicitati pentru consulturi interdisciplinare sunt obligatiăs  r spund ăsolicit riiăînăcelă
maiăscurtătimpăposibilăsiăs ăconsemnezeăconsultulăsi recomand rileăînăfoaiaădeăobservayieăclinic .ăÎnăcazulă
unor divergenye de opinii, se efectueaz ăunăconsultălaăcareăparticip ămediciiăsefiădeălaăambeleăsectii,ăsauădupaă
caz directorulămedical,ăcareăvorăhot rîădeăcomunăacordăconduitaăterapeutic ăadecvat . 

  B. PERSONALUL MEDICAL CU STUDII MEDII/SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

1. ASISTENT MEDICAL  SEF SECTIE 
 
DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI 
Asistentaă(sora)ăşef ădinăsec ieăareăînăprincipalăurm toarele sarcini : 
- îndrum ăşiăcontroleaz ăîntreaga activitateăaăpersonaluluiămediu,ăauxiliarăşiăelementar sanitar dinăsec ieă; 
- asigur ăprimireaăbolnaviloră înăsec ie,ăprecumăşiă informareaăacestora asupra prevederilor regulamentului de 
ordine interioar ăalăspitalului, referitor la drepturileăşiăîndatoririle bolnavilor interna i; 
- semnaleaz ămediculuiăşefădeăsec ieăaspectele deosebiteăcuăprivireălaăevolu iaăşiăîngrijireaăbolnavilor; 
- organizeaz ă laă începutul programului, raportulă deă gard ă ală personaluluiămediuă şiă auxiliară sanitar, cu care 
ocazie,ăseăanalizeaz ăevenimenteleădinăsec ieădinăultimele 24 ore, stabilindu-seăm surileănecesare; 
- particip ălaăraportulădeăgard ăalămedicilor; 
- înso eşteă mediculă şefă deă sec ieă laă vizit ,ă consemneaz ă şiă asigur ă îndeplinireaă deă c tre personalul în 
subordine, a tuturorăindica iilorădate de acesta; 
- ineăeviden aămişc riiăbolnavilor în registrul de intrareăşiăieşireăalăsec ieiăşiătransmite situa iaălocurilorălibereă
laăcameraădeăgardaădinăcadrulăU.P.Uăşiăregistratorului medical; 
- întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentruăsec ie;ăorganizeaz ăşiăasist ălaădistribuirea mesei; 
- asigur ătrimiterea condicilor de medicamenteălaăfarmacieăşiăadministrarea tratamentului potrivit indica iiloră
medicale; 
- organizeaz ăp strarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 
- controleaz ămedicamenteleădeălaă“aparat”şiăasigur ăjustificareaălaăziăşiăcompletarea acestora; 
- r spundeă deă bunurileă aflate în gestiunea sa, asigurând utilizareaă şiă p strarea acestoraă înă condi iiă
corespunz toare; 
- r spundeădeăaplicareaăm surilorădeăigien ăşiăantiepidemice; 
- seăîngrijeşte de asigurarea instrumentarulu necesar efectu riiătratamentelor curenteăşiădeăurgen ; 
- controleaz ă şiă r spundeă deă asigurareaă steriliz riiă instrumentaruluiă şiă aă tuturoră m suriloră deă asepsieă şiă
antisepsie, necesare prevenirii transmiteriiăinfec iilorăinterioare; 
- organizeaz ăşi controleaz ăfolosireaăintegral ăaătimpuluiădeămunc ăalăpersonaluluiădinăsubordine,ăîntocmeşte 
graficul de lucru al acestuia, controleaz ă predareaă serviciuluiă peă tureă şiă asigur ă folosireaă judicioas ă aă
personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei deleg ăunăcadruămediuăsauăauxiliar 
corespunz torăcareăs ăr spund ădeăsarcinileăasistenteiă(sorei)ăşefe; 
- controleaz ăşiăr spundeădeă inutaăşiădisciplinaăpersonaluluiădinăsubordineăşiăaăbolnavilorăinterna i; 
- particip ă laă întocmireaă fişeloră anualeă deă apreciere a activit iiă personaluluiă mediu,ă auxiliară şiă elementar 
sanitarădinăsec ie; 
- seăpreocup ădeăridicareaăcontinu ăaăniveluluiăprofesionalăalăpersonaluluiădinăsubordine; 
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- sprijin ă bunaă desf şurareă aă munciiă deă preg tire practic ă aă eleviloră şcoliloră sanitareă afla iă înă stagiu 
supravegheaz ădesf şurareaăvizitelorălaăbolnaviădeăc treăapar in tori; 
- organizeaz ăşiăcontroleaz ăactivitateaădeăeduca ieăsanitar ăaăbolnavilorăşiăapar in torilorădeăc tre personalul 
din subordine. 
Asistentaă şef ă r spundeă deămodulă cumă organizeaz ă şiă controleaz ă efectuareaă cur enieiă înă conformitate cu 
normele in vigoare, în: 
- saloaneăşiătoateăînc perileăapar inândăsec iei; 
- coridoare; 
- sc rileădintre etajulăsec ieiăşiăetajul inferior; 
- uşiălift, 
- r spundeădeăexisten aăbiletului de voieăaăpersoanelorăcareăînso escăînăsaloaneăbolnaviiăgrav. 
-asigura primirea bolnavilor în sectii, precum si informarea acestora asupra prevederilor Regulamentului 
Intern al spitalului referitor la drepturile si indatoririle bolnavilor internati; 
-organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie, asigura si raspunde de 
calitatea acestora; 
-stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine din sectie pe care le poate modifica, 
informind medicul sef de sectie; 
-coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine, în cele 
trei ture; 
-evalueaza si apreciaza ori de cite ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din sectie; 
-organizeaza, impreuna cu asistentul sef de unitate testari profesionale periodice si acorda calificativele anuale 
pe baza calitatii activitatii rezultatelor obtinute la testare; 
-participa la selectionarea asistentilor medicali, a surorilor medicale si a personalului auxiliar prin concurs si 
propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor în vigoare; 
-supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat în vederea respectarii sarcinilor 
din fisa postului; 
-controleaza activitatea de educatie pentru sanatate desfasurata de asistentii medicali si surorile medicale; 
-informeaza medicul sef de sectie si dupa caz asistentul sef de unitate despre evenimentele deosebite petrecute 
în timpul turelor; 
-aduce la cunostinta medicului sef de sectie absenta temporara a personalului în vederea suplinirii acestuia 
potrivit reglementarilor legale în vigoare; 
-coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor 
nozocomiale; 
- semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea reziduurilor, cat si 
a tuturor defectiunilor din cadrul sectiilor; 
-raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare necesare si de 
intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; 
-asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul în care 
medicatia este preluata în farmacie, pastrata, distribuita si administrata de catre asistentele si surorile medicale 
din sectie; 
-realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normativelor stabilite în colaborare cu 
asistentul sef de unitate si deleaga persoana care raspunde de aceasta, fata de administratia spitalului; 
-controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza; 
-raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul de 
internari; 
-analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica 
asistentului sef de unitate; 
-organizeaza si participa zilnic la raportul de garda cu medici din sectie; 
-participa obligatoriu la vizita efectuata de medicul sef de sectie; 
-organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine prin respectarea normelor de protectie 
a muncii; 
-se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine; 
-asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai în interesul bolnavilor; 
-in cazuri deosebite propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie, ore suplimentare conform 
reglementarilor legale; în cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, în cadrul 
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sectiei, decide asupra modului de rezolvare si/sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza medicul 
sef al sectiei, si conducerea unitatii; 
-intocmeste graficul concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului 
pe durata concediului; 
-coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor postliceale sanitare insotiti de 
intructorul de practica, conform strategiilor stabilite de comun acord cu scoala; 
-intocmeste necesarul de regimuri alimentare pentru sectie; 
-organizeaza si asista la distribuirea mesei; 
-raspunde de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate în gestiune; 
-întocmeste foaia zilnica de miscare a bolnavilor, în care se precizeaza regimurile ce urmeaza a fi pregatite de 
catre bucatarie; 
-urmareste ca întreaga hrana de la bucatarie sa fie împartita bolnavilor; 
-se preocupa de evacuarea resturilor alimenatare, luând masuri ca acestea sa fie depozitate în recipienti, la 
tancul de gunoi; 
-organizeaza procesul de spalare si dezinfectie a veselei si tacâmurilor folosite de bolnavi; 
-efectueaza convorbiri cu bolnavii, în legatura cu calitatea hranei, modul ei de distributie facând cunoscute 
sugestiile acestora medicului delegat cu alimentatia sau administratia; 
-raspunde direct de planificarea si distribuirea suplimentelor; 
- raspunde de aplicarea normelor de protectia muncii si apararea impotriva incendiilor; 
- raspunde de respectarea confidentialitatii datelor si informatiilor privitoare la asigurati, a intimitatii si 
demnitatii acestora; 
- raspunde de gestiunea sa in conformitate cu legislatia in vigoare in acest domeniu de activitate; 
- patreaza secretul de serviciu; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale are urmatoarele sarcini: 
a) raspunde de aplicarea codului de procedura; 
b) prezinta medicului sef de sectie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de 
gestionare a deseurilor periculoase; 
c) aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri  de deseuri in 
vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor; 
In conformitate cu Ordinul 1025/2000 al MSF care cuprinde normele pentru serviciile de spalatorie pentru 
unitati medicale are urmatoarele sarcini: 
a) raspunde si controleaza modul de aplicare a codului de procedura; 
b) planifica necesarul de articole de lenjerie in colaborare cu seful spalatoriei; 
c) organizeaza cursurile de educare si formare profesionala continua pentru infirmiere; 
-indeplineste orice alta sarcina incredintata de medicul sef de sectie. 
CRITERII DE EVALUARE 

1.ăăCunoştin eăşiăexperien ăprofesional  
 2. Promptitudineăşiăoperativitate în realizarea 
    atribu iilorădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului 
 3. Calitateaălucr rilorăexecutateăşiăaăactivit iloră 
     desf şurate 
 4. Asumarea  responsabilit ilorăprinăreceptivitate, 
   disponibilitate la efort suplimentar,ăperseveren , 
   obiectivitate,ădisciplin  
 5. Intensitateaăăimplic riiăînăutilizarea echipamentelor 
    şiăaămaterialelor cu încadrarea  
    în normative de consum  
 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, 
    ini iativ ăşiăcreativitate 
 7.ăCondi iiădeămunc  

 
STANDARDUL DE PERFORMANTA: 
a) Cantitatea: 
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- numar mare de bolnavi internati; 
- numar mare de tratamente parenterale, recoltari de produse patologice si un numar relativ mic 
de toaleta plagii si pansament, etc. 
- numar mare de bolnavi asistati; 
b) Calitatea: 
- supravegherea atenta a bolnavilor cu forme severe de boli infecto-contagioase  in 
vederea restabilirii si mentinerii functiilor vitale ale organismului; 
- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in 
ingrijirea bolnavilor; 
c) Costuri: 
- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, si medicamente 
d) Timp: 
- reducerea timpului necesar de recuperare a functiilor vitale printr-o ingrijire profesionala 
e) Utilizarea resurselor 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, 
medicamente. 
f) Mod de realizare: 
- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa; 
- initiativa pentru formularea de solutii noi; 
- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 
Atribu iileăasistentului medical şefăsectie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
- raspunde de aplicarea codului de procedura; 
- prezinta medicului sef de sectie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul 
de gestionare a deseurilor medicale periculoase; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 

2. ASISTENT MEDICAL /SORA MEDICALA- sectii cu paturi 
 
DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI 
 
- isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia ( in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de 
spital si il repartizeaza in salon; 
- informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii Regulamentului Intern 
( care va fi afisat in salon); 
- acorda primul ajutor si cheama medicul in situatii de urgenta; 
- participa la examinarea de catre medici a persoanelor internate, informandu-l asupra starii si evolutiei 
acestora, si executa indicatiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului si a analizelor medicale, la 
regimul alimentar si la igiena persoanelor respective; 
- participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon; 
-identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de 
ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii; 
- prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare 
si pe tot parcursul internarii( descrie functiile vitale); 
- observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul; 
- pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament; 
- pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale sau interventii chirurgicale, 
organizeaza transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului; 
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- recolteaza produse biologice pentru examenul de laborator conform prescriptiilor medicului; 
- raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, 
schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii 
pozitiei bolnavului; 
- observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza 
distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie; 
- administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc., conform 
prescriptiei medicale; 
- asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale; 
- supravegheaza si asigura alimentarea persoanelor dependente si supravegheaza distribuirea alimentatiei in 
conformitate cu prescriptiile cuprinse in foile de observatie; 
- pregateste materialele sanitare, instrumentarul medical pentru sterilizare; 
-cunosc si aplica normele de securitate, manipulare si descarcare a substantelor stupefiante, precum si a 
medicamentelor cu regim special; 
- asigura pregatirea preoperatorie a pacientului; 
- asigura ingrijirile post operator; 
- semnaleaza medicului orice modificari depistate ( de ex: auz, vedere, imperforatii anale, etc.); 
- verifica existent benzii/ semnului de identificare a bolnavului; 
- respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu 
regim special; 
- organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative si 
demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare; 
- participa la acordarea ingrijirilor paleative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora; 
- participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a 
momentelor sau situatiilor de criza; 
- supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor conform regulamentului intern; 
- efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient, serviciului in cadrul raportului de tura.  
- semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea reziduurilor, cat si 
a tuturor defectiunilor din cadrul sectiilor; 
-  pregateste pacientul pentru externare; 
- in caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la 
locul stabilit de conducerea spitalului; 
- 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; 
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul Intern al spitalului, care va fi schimbat ori de 
cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei, a aspectului estetic personal; 
- respecta relementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
- se integreaza in graficul pe ture stabilit de conducerea spitalului si efectueaza verbal si in scris preluarea si 
predarea fiecarei persoane internate si a serviciului in cadrul raportului de tura; 
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
- respecta si apara drepturile pacientului; 
- poart ăechipamentul de protec ieăprev zut de regulamentul de ordine interioar ,ăcareăvaăfiăschimbat ori de 
câte ori este nevoie, pentruăp strareaăigieneiăşiăaăaspectului estetic personal; 
- respect ăreglement rileăînăvigoareăprivindăprevenirea,ăcontrolulăşiăcombatereaăinfec iilorănosocomiale; 
- se preocupa de actualizarea cunostiintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie 
continua si conform cerintelor postului; 
- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali; 
- respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- supravegheaza si coordoneaza activitatile defasurate de personalul din subordine; 
- participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 
a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
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b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in 
vedere completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. 
Atribu iileăasistentei/soreiămedicaleăresponsabileădeăunăsalonăînăcontrolulăinfec iilorănosocomiale, 
conform Ord.MSP nr.916/2006: 
- implementeaz ăpracticileădeăîngrijireăaăpacien ilorăînăvedereaăcontroluluiăinfec iilor; 
- seăfamiliarizeaz ăcuăpracticileădeăprevenireăaăapari ieiăşiăr spândiriiăinfec iilorăşiăaplicareaăpracticilor 
adecvateăpeătoat ădurataăintern riiăpacien ilor; 
- men ineăigiena,ăconformăpoliticilorăspitaluluiăşiăpracticilorădeăîngrijireăadecvateădinăsalon; 
- monitorizeaz ătehnicileăaseptice,ăinclusivăsp lareaăpeămâiniăşiăutilizareaăizol rii; 
- informeaz ăcuăpromptitudineămediculădeăgard ăînăleg tur ăcuăapari iaăsemnelorădeăinfec ieălaăunul 
dintreăpacien iiăafla iăînăîngrijireaăsa; 
- ini iaz ăizolareaăpacientuluiăşiăcomand ăob inereaăspecimenelorăde laăto iăpacien iiăcareăprezint  
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil; 
- limiteaz ăexpunereaăpacientuluiălaăinfec iiăproveniteădeălaăvizitatori,ăpersonalulăspitalului,ăal i 
pacien iăsauăechipamentulăutilizatăpentru diagnosticare; 
- men ineăoărezerv ăasigurat ăşiăadecvat ădeămaterialeăpentruăsalonulărespectiv,ămedicamenteăşiăalte 
materiale necesare îngrijirii pacientului; 
- identific ăinfec iileănosocomiale; 
- investigheaz ătipulădeăinfec ieăşiăagentulăpatogen,ăîmpreun ăcuămediculăcurant; 
- particip ălaăpreg tireaăpersonalului; 
- particip ălaăinvestigareaăepidemiilor; 
- asigur ăcomunicareaăcuăinstitu iileădeăs n tateăpublic ăşiăcuăalteăautorit i,ăundeăesteăcazul. 
-îndeplineste orice alte sarcini date de medicul sef de sectie si asistenta sefa de sectie. 
 
COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECTIILE CU PATURI: 
1.Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire; 
2. Efectueaza urmatoarele tehnici: 
- tratamente parenterale; 
- transfuzii; 
- punctii arterio-venoase; 
- vitaminizari; 
- imunizari; 
- testari biologice; 
- probe de compatibilitate; 
- recolteaza probe de laborator; 
- sondaje si spalaturi intracavitare; 
- pansamente si bandaje; 
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei; 
- clisme in scop terapeutic si evacuator; 
- interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotari, frectii, 
etc.); 
- intubeaza bolnavul, in situatii de urgenta; 
- oxigenoterapie; 
- resuscitare cardiorespiratorie; 
- aspiratie traheobronsica; 
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua; 
- ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica; 
- bai medicamentoase, prisnite si cataplasme; 
- mobilizarea pacientului; 
- masurarea fuctiilor vitale; 
- pregatirea pacientului pentru explorari functionale; 
- pregatirea pacientului pentru investigatii specifice; 
- ingrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale etc.; 
- prevenirea si combaterea escarelor; 
- monteaza sonda vezicala iar la barbati numai dupa ce sondajul initial a fost efectuat de medic; 
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- calmarea si tratarea durerii; 
- urmareste si calculeaza bilantul hidric. 
 
 CRITERII DE EVALUARE 

1.ăăCunoştin eăşiăexperien ăprofesional  
 2. Promptitudineăşiăoperativitate în realizarea 
    atribu iilorădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului 
 3. Calitateaălucr rilorăexecutateăşiăaăactivit iloră 
     desf şurate 
 4. Asumarea  responsabilit ilorăprin receptivitate, 
   disponibilitate la efort suplimentar,ăperseveren , 
   obiectivitate,ădisciplin  
 5. Intensitateaăăimplic riiăînăutilizarea echipamentelor 
    şiăaămaterialelor cu încadrarea  
    în normative de consum  
 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, 
    ini iativ ăşiăcreativitate 
 7.ăCondi iiădeămunc  

 
STANDARDUL DE PERFORMANTA: 
a) Cantitatea: 
- numar mare de bolnavi ingrijiti; 
- numar mare de bolnavi asistati; 
- numar mare de tratamente parentale, recoltari de produse patologice si un numar relativ mic 
de toaleta plagii si pansament, etc. 
- numar mare de bolnavi asistati; 
b) Calitatea: 
- supravegherea atenta a bolnavilor cu forme severe de boli infecto-contagioase  in 
vederea restabilirii si mentinerii functiilor vitale ale organismului; 
- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in 
ingrijirea bolnavilor; 
c) Costuri: 
- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, a medicamentelor * 
d) Timp: 
- reducerea timpului necesar de recuperare a functiilor vitale printr-o ingrijire profesionala 
e) Utilizarea resurselor 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, 
medicamente. 
f) Mod de realizare: 
- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa; 
- initiativa pentru formularea de solutii noi; 
- grad mare implicare in realizarea muncii individuale 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 
din activitati medicale. 

3. ASISTENT MEDICAL A.T.I. 
 

-participa sub indrumarea medicului anestezist-terapeut intensiv, la pregatirea bolnavului pentru anestezie; 
-isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului; 
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-supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub supravegherea medicului tratamentul 
intraoperator; 
- preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie desituatie), tinuta de spital si il repartizeaza la 
salon; 
-informeaza pacientul cu privire la structura compartimentului si supra obligativitatii respectarii 
regulamentului de ordine interioara a spitalului; 
- supravegheaza bolnavul si administreaza medicatia dupa indicatiile si sub supravegherea medicului 
postoperator; 
- urmareste evolutia postoperatorie, la pat; 
- acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul; 
- participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon; 
-urmareste evolutia postoperatorie, pâna la transportarea bolnavului în sectie, la pat, unde acesta este preluat 
de asistenta din sectie; 
-identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de 
ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii; 
-prezinta medicului de salon pacientul pentu examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si 
pe tot parcursul internarii; 
-observa simtomele pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul; 
-se integreaza în graficul de munca pe ture stabilit si preda în scris la iesirea din tura, situatia si planul de 
investigatii si tratament al bolnavilor, asistentei care intra în tura sau asistentei sefe. 
-asigura primirea bolnavilor în sectii, precum si informarea acestora asupra prevederilor Regulamentului 
Intern a spitalului referitor la drepturile si indatoririle bolnavilor internati; 
-organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie, asigura si raspunde de 
calitatea acestora; 
- raspunde de calitatea activitatii desfasurate în cele trei ture; 
-supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat în vederea respectarii sarcinilor 
din fisa postului; 
- participa la realizare programelor de educatie pentru sanatate 
- informeaza asistenta sefa despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor; 
- raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combaterea a infectiilor nozocomiale; 
- pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului si 
la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului; 
-pregateste conditiile necesare pentru examenul medical si ajuta la realizarea acestuia; 
- recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului, eticheteaza, 
colecteaza si raspunde de transportul acestora la laborator; 
- raspunde de ingrijirea bolnavilordin salon si supravegheaza efectuare a de catre infirmiere a toaletei, 
schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii 
pozitiei bolnavului; 
-observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza 
distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie; 
- asigura pregatirea operatorie a pacientului; 
- asigura ingrijirile postoperator; 
- administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele; 
- pregateste echpamentul, instrumentarul si materialul steril necear investigatiilor; semnaleaza medicului orice 
modificari depistate (de ex. auz, vedere, imperforatii anale, etc.); 
- pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii; 
- respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu 
regim special; 
- organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de conciliere, lectii educative si 
demonstarii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare; 
- participa la acordarea ingrijirilor paleative si instruiste familiasau apartinatorii pentru acordarea acestora; 
- participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a 
momentelor/situatiilor de criza; 
- supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului intern; 
- efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura; 
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- pregateste pacientul pentru externare; 
- in caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la 
locul stabilit de conducerea spitalului; 
-poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul intern care va schimbat ori de cate ori este 
nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 
-se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine; 
-asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai în interesul bolnavilor; 
- asigura pastrarea si utilizarea aparaturii din dotare; 
- respecta normele igienico-sanitare, de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- 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; 
- respecta normele in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
- respecta si apara drepturile pacientului; 
- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, si de educatie continua; 
- supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine; 
-participa sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate; 
- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali; 
- participa la vizita sefului de salon si a sefului de compartiment; 
- efectueaza tratamentul per os si injectabil, intravenous, intramuscular, intradermic, subcutanat, perfuzabil la 
recomadarea medicului si le noteaza in foaia de tura; 
- masoara constantele biologice de tip-tensiune arteriala, puls respiratie, diureza, temperatura si le 
consemneaza in foaia de observatie clinica; 
- efectueaza spalaturi auricole, bucale, gastrice la recomandarea medicului; 
- efectueaza sondaje gastrice, duodenale, in scop explorator si/sau terapeutic la recomandarea si/sau in 
prezenta medicului; 
- pregateste si efectueaza clisme in scop explorator, evacuator si terapeutic; 
- supravegheaza bolnavul transfuzat si aplica conduita terapeutica in cazul accidentelor posttransfuzionale, in 
lipsamedicului; 
- efectueaza alte atributii de ingrijire tehnico-medicale specifice profilului clinic in care lucreaza; 
- se ingrijeste de primirea si conservarea sangelui si subiectilor in cazul schimbului; 
-pregateste trusele de transfuzi si perfuzii si le verifica valabilitatea; 
- inregistreaza in foaia de observatie de terapie intensiva parametrii vitali, precum si rezultatele analizelor de 
laborator, datele inscriptionate pe punga de sange sau derivate de sange, supravegheaza evolutia bolnavului in 
timpul transfuziei si evetalele reactii care pot sa apara si anunta in caz de urgenta; 
-se ingrijeste si raspunde de primirea sangelui, in schimbul in care lucreaza; 
- supravegheaza buna functionare a frigiderului in care se pastreaza sangele si noteaza temperatura 
frigiderului si consemneaza in registru la intervalul stabilit; 
- informeaza medicul sef de compartiment si dupa caz asistenta sefa despre evenimentele deosebite petrecute 
in timpul turelor; 
-asigura distribuirea medicamentelor din aparatul de urgenta si medicatia bolnavului; 
- semneaza zilnic condica de prezenta; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- organizeaza si asista la distribuirea mesei; 
-raspunde de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate în gestiune; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 
a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in 
vedere completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. 
-indeplineste orice alta sarcina incredintata de seful de sectie. 
- are competentele asistentului medical de la sectia cu paturi. 
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CRITERII DE EVALUARE 
1.ăăCunoştin eăşiăexperien ăprofesional  
 2. Promptitudineăşiăoperativitate în realizarea 
    atribu iilorădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului 
 3. Calitateaălucr rilorăexecutateăşiăaăactivit iloră 
     desf şurate 
 4. Asumarea  responsabilit ilorăprin receptivitate, 
   disponibilitate la efort suplimentar,ăperseveren , 
   obiectivitate,ădisciplin  
 5. Intensitateaăăimplic riiăînăutilizarea echipamentelor 
    şiăaămaterialelor cu încadrarea  
    în normative de consum  
 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, 
    ini iativ ăşiăcreativitate 
 7.ăCondi iiădeămunc  

STANDARDUL DE PERFORMANTA: 
a) Cantitatea: 
- numar mare de bolnavi ingrijiti postoperator; 
-numar mare de bolnavi transfuzati in Compartimentul Chirurgie si  A.T.I. si in celelalte sectii din spital; 
- numar de bolnavi monitorizati; 
- numar mare de bolnavi ingrijiti in alte sectii din spital 
b) Calitatea: 
- supravegherea atenta a bolnavilor postoperatorie in vederea stabilirii functiilor vitale ale organismului; 
- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unortehnici si eficiente in ingrijirea bolnavilor; 
- rapiditate in executia manevrelor de resuscitare; 
c) Costuri: 
- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare; 
d) Timp: 
- reducerea timpului necesar de recuperare a functiilor vitale printr-o ingrijire profesionala competenta. 
e) Utilizarea resurselor 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, medicamente. 
f) Mod de realizare: 
- grad mare de implicare in realizarea actului medical in echipa; 

- initiativa in solutionarea cazurilor specifice compartimentului A.T.I. 
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 
4. ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR 
-pregateste instrumentarul pentru interventiile chirurgicale; asista bolnavul pre si intraoperator putând 
participa la interventii în caz de nevoie deosebita; 
-pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul;  
-participa sub îndrumarea medicului anestezist terapeut intensiv, la pregatirea bolnavului pentru anestezie; 
-supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub supravegherea medicului tratamentul 
intraoperator; 
-urmareste evolutia postoperatorie, pâna la transportarea bolnavului în sectie, la pat, unde acesta este 
preluat de asistenta de sectie; 
-raspunde de bunurile aflate în gestiunea sa in conformitate conform legislatiei in vigoare; 
-se integreaza în graficul de munca pe ture stabilit si preda în scris la iesirea din tura, situatia si planul de 
investigatii si tratament al bolnavilor, asistentei care intra în tura sau asistentei sefe; 
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-asigura si raspunde de buna utilizare, pastrare a instrumentarului si a aparaturii cu care lucreaza si se 
ingrijeste de buna intretinere si folosirea mobilierului si instrumentarului existent în dotarea blocului 
operator pe care il are în grija. 
- respecta prevederile Regulamentului Intern al spitalului;  
-respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor;  
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;  
- respecta si apara drepturile pacientului; 
-respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale;  
- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie 
continua;  
- raspunde de gestiunea sa in conformitate cu prevederile legale;  
-in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri 
de deseuri, in vedere completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. 

- indeplineste alte sarcini incredintate de medical coordonator al compartimentului. 
 

CRITERII DE EVALUARE 
1.ăăCunoştin eăşiăexperien ăprofesional  
 2. Promptitudineăşiăoperativitate în realizarea 
    atribu iilorădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului 
 3. Calitateaălucr rilorăexecutateăşiăaăactivit iloră 
     desf şurate 
 4. Asumarea  responsabilit ilorăprin receptivitate, 
   disponibilitate la efort suplimentar,ăperseveren , 
   obiectivitate,ădisciplin  
 5. Intensitateaăăimplic riiăînăutilizarea echipamentelor 
    şiăaămaterialelor cu încadrarea  
    în normative de consum  
 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, 
    ini iativ ăşiăcreativitate 
 7.ăCondi iiădeămunc  

 
 
STANDARDUL DE PERFORMANTA: 
a) Cantitatea: 
- numar mare de bolnavi operati; 
- numar mare de tratamente pentru bolnavii operati. 
- numar mare de bolnavi asistati; 
b) Calitatea: 
- supravegherea atenta a bolnavilor in timpul operatiei; 
- efectueaza corect tratamentul in timpul operatiei 
- participa la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in 
actul chirurgical 
c) Costuri: 
- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, a medicamentelor; 
d) Timp: 
- pregatirea in timp util si operativitate in instrumentarea actului chirurgical 
e) Utilizarea resurselor 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, 
medicamente. 
f) Mod de realizare: 
- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa; 
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- initiativa pentru formularea de solutii noi; 
- grad mare implicare in realizarea muncii individuale 
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 
din activitati medicale. 

5. ASISTENT MEDICAL STERILIZARE 
 

-curata, dezinfecteaza, sterilizeaza si pastreaza instrumentarul;  
-raspunde de dezinfectia corecta a seringilor si instrumentarului; 
-raspunde direct de starea de igiena a compartimentului de sterilizare, a instrumentarului si de starea de 
functionare a aparatelor de sterilizare; 
-organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de asepsie si antisepsie stabilite pentru 
blocul operator, sala de pansamente si saloanele bolnavilor. 
-verifica modul de pregatire si împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare si respinge trusele 
necorespunzatoare; 
-efectueaza sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare si instructiunile de sterilizare a fiecarui 
aparat; 
-anunta imediat personalul tehnic de întretinere si pe asistenta sefa asupra oricarei defectiuni care survine la 
aparatele de sterilizare; 
-banderoleaza si eticheteaza trusele si pachetele cu materiale sterilizate, tine evidenta activitatii de sterilizare 
pe aparate si sarje; 
-efectueaza teste de control a sterilizarii si tine evidenta rezultatelor; 
-tine într-un registru evidenta tuturor operatiilor de sterilizare efectuate, mentionând: data si ora sterilizarii 
(numarul autoclavului sau pupinelului), continutul sarjei, data si ora eliberarii materialelor, numarul cutiei 
eliberate; 
-dupa utilizare, personalul mediu care a ridicat materialele sterilizate, le restituie centralei de sterilizare, 
asigurand in prealabil degresarea, spalarea mentinerea lor in solutie dezinfectanta; la predare se restituie bonul 
de primire iar la sterilizatoarea va verifica starea de curatenie a materialului, restituindu-l pe cel 
necorespunzator; 
- se interzice efectuarea sterilizarii in alte incaperi; 
-urmareste ca atat la statia de sterilizare cat si la nivelul sectiilor din spital, sa se respecte cu strictete 
principiul separarii instrumentarului sterilizat de cel nesterilizat; de asemenea se vor asigura circuite de 
separare a instrumentarului sterilizat de cel nesterilizat; 
-ia masuri ca instrumentarul si materialele sterilizate si cele nesterilizate sa fie depozitate in locuri si 
recipiente separate alese, dar totdeauna aceleasi, nepermitand amestecul lor, schimbarea recipientelor ori a 
locurilor de depozitare; 
-sa respecte cu strictete principiul separarii instrumentarului sterilizat de cel nesterilizat; 
-raspunde de igiena încaperilor în care se face sterilizarea si de fluxul materialelor înainte si dupa sterilizare; 
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
- se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie 
continua; 
- raspunde de gestiunea sa in conformitate cu prevederile legale; 
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara al spitalului; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 
a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri 
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de deseuri, in vedere completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. 
-îndeplineste orice alte sarcini trasate de seful compartimentului. 
 

CRITERII DE EVALUARE 
1.ăăCunoştin eăşiăexperien ăprofesional  
 2. Promptitudineăşiăoperativitate în realizarea 
    atribu iilorădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului 
 3. Calitateaălucr rilorăexecutateăşiăaăactivit iloră 
     desf şurate 
 4. Asumarea  responsabilit ilorăprin receptivitate, 
   disponibilitate la efort suplimentar,ăperseveren , 
   obiectivitate,ădisciplin  
 5. Intensitateaăăimplic riiăînăutilizarea echipamentelor 
    şiăaămaterialelor cu încadrarea  
    în normative de consum  
 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, 
    ini iativ ăşiăcreativitate 
 7.ăCondi iiădeămunc  

 
STANDARDUL DE PERFORMANTA: 
a) Cantitatea: 
- numar mare de instrumente sterilizate; 
b) Calitatea: 
- efectueaza corect sterilizarea instrumentarului, siringilor, truselor, etc. 
c) Costuri: 
- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare; 
d) Timp: 
- pregatirea in timp util si operativitate in instrumentarea actului chirurgical 
e) Utilizarea resurselor 
- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, medicamente. 
f) Mod de realizare: 
- are capacitatea de a realiza sarcinile ce-i revin conform fisei postului. 
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 
6. ASISTENT MEDICAL DIETETICIAN 

 
ATRIBUTII,SARCINI: 
- conduce si coordoneaza activitatea echipei din blocul alimentar si bucatarie, privind pregatirea alimentelor si 
respectarea prescriptiilor medicale; 
- controleaza respectarea normelor igienico – sanitare in bucatarie si blocul alimentar, curatenie si dezinfectia 
curenta a veselei; 
- supravegheaza respectarea de catre personalul din blocul alimentar a normelor in vigoare privind prevenirea, 
controlul si combaterea infectiilor nozocomiale, a normelor de protectie a muncii si a Regulamentului Intern 
al spitalului; 
- verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza spitalul, modul de pastrare in magazie 
si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 
- supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale; 
- realizeaza periodic planul de diete si meniuri; 
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- controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente 
conform reglementarilor in vigoare; 
- controleaza distribuirea alimentatiei pe sectie si la bolnavi; 
- calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare; 
- intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare; 
- verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
- recolteaza si pastreaza probele de alimente; 
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
- informeaza conducerea spitalului despre deficientele constatate privind prepararea, distribuirea si 
conservarea alimentelor; 
- organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa; 
- participa la formarea asistentilor medicali de dietetica nutritionisti; 
- respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
- respecta normele igienico sanitare, de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiul individual sau alte forme de 
educatie continua si conform cerintelor postului; 
-  face parte din Comisia de alimentatie pe spital; 
- efectueaza triajul epidemiologic al personalului din blocul alimentar scotand din functie pe cei suspecti sau 
contactati de boli transmisibile; 
- urmareste efectuarea controlului medical periodic de catre personalul blocului alimentar; 
- urmareste tinuta, igiena individuala si comportamentul igienic al pesonalului blocului alimentar; 
- supravegheaza curatenia, buna intretinere a instalatiilor, ustensilelor, veselei si spatiilor din blocul alimentar 
ca si dezinfectia si dezinsectia curenta a acestora; 
- intocmeste documentul cumulativ prescris cu gramajele care au stat la baza intocmirii listei de alimente si a 
listei de comenzi pentru aprovizionare; 
- viziteaza la ora de distribuire a mesei sectiile de bolnavi urmarind modul cum sunt respectate regimurile; 
- indeplineste alte sarcini incredintate de managerul spitalului. 
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 
din activitati medicale. 

7. ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE 

ATRIBUTII 

1. preg teşteăbolnavulăşiămaterialele necesare examenului radiologic; 
2. înregistreaz ăbolnaviiăînăregistrul de consulta iiăpentruăradioscopiiăşiăradiografiiăcuădatele de identitate 

necesare; 
3. efectueaz ăradiografiileălaăindica iileămedicului; 
4. execut ă developareaă filmeloră radiograficeă şiă conserv ă filmeleă înă filmotec ,ă conformă indica iiloră

medicului; 
5. p streaz ă filmeleă radiografice,ă prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru 

interpretare; 
6. înregistreaz ă filmeleă înă cameraă obscur ă şiă dup ă uscareaă loră înscrieă dateleă personaleă peă coper ileă

filmelor; 
7. p streaz ăeviden aăsubstan elorăşiămaterialelor consumabile; 
8. înscrie rezultatele interpret riiăfilmelorăînăregistrul de consulta iiăradiologice; 
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9. asigur ăeviden aăexamenelorăradioscopiceăşiăradiografice; 
10. p streaz ăeviden aălaăziăaăfilmelorăconsumate; 
11. asigur ăutilizareaăînăcondi iiăoptime a aparaturiiăşiăsesizeaz ăoriceădefec iuniăînăvedereaămen ineriiăeiăînă

stareădeăfunc ionare; 
12. amelioreaz ă preg tirea profesional ă deă specialitateă prină perfec ionareaă permanent ă aă cunoştin eloră

teoreticeăşiăpractice; 
13. utilizeaz ă şiă p streaz ,ă înă buneă condi ii,ă echipamenteleă şiă instrumentarul din dotare,ă supravegheaz ă

colectarea materialeloră şiă instrumentaruluiă deă unic ă folosin ă utilizat şiă seă asigur ă deă depozitarea 
acestora în vederea distrugerii; 

14. respect ăregulamentul de ordine interioar ; 
15. respect ăreglement rileăînăvigoareăprivindăprevenirea,ăcontrolulăşiăcombatereaăinfec iilorănosocomialeă

Ordin nr. 916 din 27 iulie 2006; 
16. supravegheaz ăordineaăşiăcur eniaălaăloculădeămunc ; 
17. respect ăsecretulăprofesionalăşiăcodulădeăetic ăalăasistentului medical. 

 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 

8. ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR 

ATRIBUTII 

 1.ăPreg teşteăfizicăşiăpsihic pacientul, în vederea recolt rii,ădup ăcaz;ă 

 2.ăăPreg teşte materialulănecesarăînăvedereaăprelev riiăproduselorăbiologice;ă 

 3.  Sterilizeaz ămaterialele necesare investiga iilorădeălaborator;  

 4.  Recolteaz ăproduseăbiologiceă(înăambulator sau la patul bolnavului,ădup ăcaz);ă 

5.ăăPreleveaz ăuneleăproduseăbiologiceănecesareăinvestiga iilorădeălaborator;  

6.ă ăPrepar ă ăşiăpreg teşteăcoloran i,ămediiă ădeăcultur ăşiăanumi iă reactivi necesari pentru tehnicile de 
laborator;  

7.ăăPrepar ăsolu iiădezinfectante;  

8.ăăAsigur ăautoclavarea produselor biologice;  

9.  Efectueaz ă ă tehnicile  de  laborator  (hematologice,  biochimice,  bacteriologice, parazitologie, 
serologice, toxicologie, citologiceăşiădeăanatomie-patologic );ă 

10.  Respect ăănormeleăădeăp strareăăşiă conservare  a  reactivilor  de  laborator,ăăcuăăcareălucreaz ;ă 

11.ăăAcord ăprimulăajutorăînăcazăădeăurgen ă(accidente produse în timpul recolt rii);ă 

12.  Întocmeşte documente (buletineădeăanaliz ,ăînregistrarea rezultatelor de laborator);  
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13.  Înmagazineaz ădatele de laborator pe calculator,ădup ăcaz;ă 

14.ăăR spundeădeăcorectitudinea datelor înregistrate;  

15.  Întocmeşteăşiăcomunic ădatele statistice din laboratorul clinic;  

16.ăăAsigur ăp strareaăşiăutilizarea instrumentaruluiăşiăaăaparaturii din dotare;  

17.ăăSupravegheaz ăşiăcontroleaz ăefectuareaăcur enieiăşiăaădezinfec ieiălaboratorului;  

18.  Respect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec iaămuncii;ă 

19.  Utilizeaz ăşiăp streaz ăăînăbuneăcondi ii,ăechipamenteleăşiăăinstrumentarul din dotare,  

supravegheaz ăcolectarea materialelorăşiăăinstrumentaruluiădeăunic ăăfolosin ăutilizat şiăseăasigur ădeă
depozitarea acestora în vederea distrugerii.  

20.  Respect ăăreglement rileăăînăăăăvigoareăăprivindăăprevenirea,ăăcontrolulăăşiăăcombatereaăinfec iiloră
nosocomiale; 

21.ăăInformeaz ăpersoanaăierarhic ăsuperioar ăasupraădeterior riiăreactivilorăşiăaăaparaturii din dotarea 
laboratorului;  

22.  Respect ăsecretulăprofesionalăşiăcodulădeăetic ăalăasistentului medical;  

23.ăăSeăăpreocup ăădeăăactualizareaăăcunoştin elorăăprofesionaleăăşiăădeăăutilizare  a echipamentelor, prin 
studiu individual sau alteăformeădeăeduca ieăcontinu ;ăă 

24.  Particip ălaăprocesulădeăformareăaăviitorilor asisten iămedicaliădeălaborator;  

25.  Respect ăregulamentul de ordine interioar  

 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 

            9. ASISTENT MEDICAL DE IGIENA  are in principal urmatoarele sarcini: 
          -     participa la actiunile de imunizare si testare a starii de imunitate a populatiei; 
          - efectueaza anchetele epidemiologice preliminare dispuse de medicul epidemiologic si il 

informeaza asupra situatiei si primele masuri luate; 
          -   supravegheaza conditiile de igiena din focarele de boli transmisibile si raspunde de aplicarea 

crespunzatoare a masurilor antiepidemice in focar; 
          - supravegheaza contactii de boli transmisibile si informeaza medicul epidemiologic despre aparitia 

cazurilor suspecte; 
          - recolteaza probe biologice si probe de alimente, apa etc., pe care le transmite pentru analize si 

urmareste primirea rezultatelor; 
          - controleaza in teritoriu aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice pentru neutralizarea cailor 

de transmitere a bolilor transmisibile; 
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          - verifica efectuarea de catre angajati a controalelor periodice potrivit reglementarilor in vigoare; 
          - efectueaza determinari de microclimat, luxmetrie si unele determinari fizico-chimice uzuale; 
          - controleaza indeplinirea recomandarilor cu privire la respectarea normelor de igiena si 

antiepidemice, privind protectia, transportul, depozitarea si desfacerea alimentelor; 
          - controleaza aplicarea corecta a dezinfectiei si dezinsectiei de catre personalul mediu, auxiliar si 

elementar sanitar din toate unitatile sanitare din teritoriu; 
          -  tine evidenta activitatii zilnice in caietul personal de lucru; 
          - constata abateri de la normele de igiena si antiepidemice si propune sanctiuni potrivit 

reglementarilor in vigoare. 
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale. 
 

10. ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE 

1.   Primeste pacientii internati, ajuta la acomodarea acestora la conditiile de cazare, ii informeaza asupra 
obligativitatii regulamentului intern.   

2. Supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor fizioterapeutice. 
3. Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea pacientului si informeaza medicul 

asupra modificarilor intervenite. 
4. Respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament. 
5. Informeaza si intruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor 

terapeutice si asupra efectelor negative care pot aparea. 
6. Aplica procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj, cu toti parametrii agentului fizic, in vederea 

recuperarii medicale, conform prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici 
a fiecarei probe. 

7. Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de bolnav. 
8. Consemneaza pe fisele de tratament procedurile efectuate bolnavului. 
9. Tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate si transmite datele catre serviciul de statistica. 
10. Utilizeaza si pastreaza in bune conditii aparatura din dotare . 
11. Pregateste si verifica functionarea aparaturii din dotare, semnaland defectiunile. 
12. Se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea 

procedurilor fizioterapeutice . 
13. Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul . 
14. Pregateste materialele in vederea sterilizarii. 
15. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori 

de cate ori este nevoie,in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal . 
16. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale 

. 
17. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical . 
18. Respecta si apara drepturile pacientului . 
19. Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educatie continua , conform cerintelor postului . 
20. Participa activ la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali . 
21. Respecta reglementarile normelor de ordine interioara . 
22. Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul auxiliar.  
23. Respecta normele de protectie a muncii 

 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
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- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
11. ASISTENTII DIN SECTIILE DE SPITAL, CARE ADMINISTREAZA SANGELE TOTAL 

SAU COMPONENTE SANGUINE 
 
ATRIBUTII 

a) iau cunostinta de indicatia de transfuzie sanguina facuta de medical prescriptor; 
b) recolteaza esantioaneleăpretransfuzionale,ăcompleteaz ăsiăsemneaza formularul "cerere de sânge" pentru 
unitatea de transfuzie sanguina din spital, în vederea efectuarii probelor pretransfuzionale; 
c)ăefectueaz ăcontrolulăultimăpretransfuzionalălaăpatulăbolnavului; 
d)ăefectueaz  transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si 
în urmatoarele ore; 
e) înregistreaza în foaia de observatie rezultatele controlului ultimo pretransfuzional si toate informatiile 
relevante privind procedura efectuata; 
f) în caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de Urgent ăsiăsolicitaămediculă
prescriptor sau de garda; 
g)ăreturneazaăunit tii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine 
transfuzate, precum si unitatile netransfuzate. 

  ASISTENTULăMEDICALăCAREăLUCREAZ ăÎNăUNITATEAăDEăTRANSFUZIEăSANGUIN ă
areăurm toareleăatribu iiă: 
- desf şoar ăactivit ileăspecificeăunit iiădeătransfuzieăsanguin ădinăspital,ăînălimiteleăcompeten elorălor,ăsubă
directaăîndrumareăşiăsupraveghereăaămediculuiăcoordonatoră; 
- efectueaz ătest rileăpretransfuzionale ; 
- r spundădeăapari iaăreac iilorăadverseăsevereăşiăaăincidentelorăadverseăpostransfuzionaleăprovocateădeă
stocarea,ămanipulareaănecorespunz toareăaăsângeluiătotalăşiăaăcomponentelorăsanguineăsauădeăefectuareaă
greşit ăaătest rilorăpretransfuzionaleă; 
- supravegheaz ăfunc ionareaăşiăîntre inereaăechipamentelorădinădotareaăunit iiădeătransfuzieăsanguin ,ădină
spital,ăluândăm suriăînăcondi iileăunorădefec iuniăînăfunc ionareaăacestora,ăconformăprocedurilorăstandardă; 
- asigur ărespectareaădrepturilor pacientului,  a confiden ialit iiăşiăanonimatuluiăpacien ilor, 
- întocmeşteădocumenta iaăpentruăactivit ileădesf şurate. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Atribu iileăasistentuluiămedicalăconformăOrdinuluiăMSănr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
12. STATISTICIAN 

ATRIBUTII 

-isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale cerintelor postului; 
-primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observatie, foi de temperatura, etc.), 
-clasifica foile de observatii ale bolnavilor iesiti, pe grupe de boli, pe sectii si pe ani; 
-tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de MS si intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, 
verificând exactitatea datelor statistice cuprinse în rapoartele sectiilor; 
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-pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesara pentru activitatea curenta si de 
cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice; 
-urmareste în dinamica corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si 
informeaza sefii de sectii si medicul director în caz de abateri mari. 
-tine evidenta primara a datelor statistice preluate din foile de observatie; 
-face codificarea foilor de observatie in functie de diagnostic; 
-respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- pastreaza secretul de serviciu; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
-centralizeaza datele pe sectii si pe spital si raporteaza lunar si trimestrial situatiile statistice la Autoritatea de 
Sanatate Publica(statistica), CASJ Prahova; 
-se îngrijeste de aprovizionarea spitalului cu formularele si documentatia medicala, necesara administratiei 
spitalului. 

- indeplineste orice alte sarcini incredintate de managerul spitalului. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
13. REGISTRATOR MEDICAL 

 
ATRIBUTII 
 
-inregistreaza intrarile si iesirile din spital, tinând legatura cu serviciul sau biroul financiar contabil pentru 
indeplinirea formelor legale precum si comunicarea deceselor; 
-completeaza si tine la zi evidentele corespunzatoare; 
-ia masurile necesare pentru identificarea bolnavilor internati în vederea incasarii taxelor de spitalizare 
datorate în cazul când nu justifica dreptul la asistenta medicala gratuita confor legislatiei în vigoare; 
-primeste din sectii numarul paturilor libere din spital si transmite biletele de iesire Politiei Sanitare; 
-dactilografiaza biletele de iesire din spital; 
-tine evidenta fisierului de bolnavi; 
-intocmeste lunar situatia statistica a bolnavilor de la cele doua clinici de boli infectioase; 
-intocmeste adeverinte solicitate de medici pentru cele doua sectii de boli infectioase; 
-intocmeste toate formalitatile prevazute de legislatia in vigoare pentru decedatii in spital; 
-verifica zilnic situatia zilnica de miscare a bolnavilor in spital, pe care dupa verificare, le comunica biroului 
alimentar pentru calcularea drepturilor de hrana a bolnavilor internati; 
-tine evidente separate pe bolnavii internati la domiciliu; acesti bolnavi nu intra in efectivul pe baza caruia se 
intocmeste foaia de alimentatie. 
-respecta normele de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incandiilor; 
- pastreaza secretul de serviciu; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 

C. PERSONAL AUXILIAR SANITAR 
 

1.INFIRMIERA 
 
ATRIBUTII 
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- isi desfasoara activitatea in spital numai sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sau a 
medicului; 
- pregateste patul si schimba lenjeria bolnavului 
- efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena; 
- acorda sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice; 
- ajuta bolnavii nedeplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 
- ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( plosca, urinar, tavite renale, etc.); 
- asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locuri si conditii stabilite in cadrul sectiei; 
- asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie; 
- ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii; 
- transporta lenjeria murdara de pat si de corp utilizata in containere speciale, la spalatorie si aduc lenjeria 
curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor igienice; 
- efectueaza dezinfectia zilnica a mobilierului din saloane; 
- pregateste, la indicatia asistentului medical,  saloanele pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar; 
-efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care servesc 
la deplasarea persoanelor internate ; 
- se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la 
deplasare; 
-pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se 
deplasa; 
- colecteaza materiale sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in recipient speciale si asigura 
transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, in vederea neutralizarii; 
- raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are in grija personala, precum si a 
celor ce se folosesc in comun; 
- ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat; 
- goleste periodic sau la indicatia asitentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, 
excremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia 
pacientului; 
- in situatia decesului persoanelor internate, pregateste cadavrele si participa la transportul acestora la morga; 
- nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului; 
- va respecta coportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar; 
- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul Intern al spitalului care va fi schimbat ori de 
cate ori este nevoie, pentru pastrare igienei si a aspectului estetic personal; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- respecta normele igienico-sanitare de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
- participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igiena si protectie a 
muncii; 
- transporta alimentele de la blocul alimentar in salile de mese si pe sectii cu respectarea normelor igienico-
sanitare in vigoare; 
- asigura spalarea veselei si a tacamurilor, ordinea si curatenia in oficiile alimentare; 
- asigura pastrarea si utilizarea in bune conditii a inventarului pe care il au in primire; 
- declara imediat asistentei sefe imbolnavirile pe care le prezinta personalul sau imbolnavirile survenite la 
membrii de familie; 
- transporta plostile, urinarele cu dejectiile bolnavilor, le videaza, le spala si le dezinfecteaza; 
- dezinfecteaza zilnic instalatiile din sectie, in incaperile de la internari; 
- efectueaza la internare deparazitarea bolnavilor care prezinta paraziti pe cap si pe corp precum si a efectelor 
acestora, urmareste acesti bolnavi in sectie si continua deratizarea in saloane sau la internare; 
- executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau al medicului ; 
- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele responsabilitat: 
d) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
e) aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in 
vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor; 
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- in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1025/2000 care cuprinde normele privind serviciile de 
spalatorie pentru unitatile medicale, are urmatoarele sarcini: 
a) respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare, in functie de gradul de risc conform codului de 
procedura; 
b) respecta codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare c) asigura transportul lenjeriei; 
d) controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare –taietoare, si deseuri de acest 
tip; 
e) tine evidenta lenjeriei la nivelul sectiei a celei predate si a celei ridicate de la spalatoria spitalului; 
f) depoziteaza si manipuleaza corect pe sectie lenjeria curata. 
-efectueaza si se îngrijeste de igiena individuala a bolnavilor nedeplasabili si a pacientilor; 
-ajuta asistenta (sora) de salon la recoltarea produselor biologice si asigura transportul si pastrarea acestora; 
-ajuta bolnavii gravi sa se alimenteze si sa se deplaseze în conditii igienice corespunzatoare în limitele 
stabilite de medic; 
-transporta în conditii igienice alimentele de la bucatarie si ajuta asistenta (sora) de salon la 
distribuirea hranei bolnavilor; 
-asigura transportul si pastrarea elimentelor aduse bolnavilor de catre familiile acestora ; 
-efectueaza dezinfectia lenjeriei bolnavilor cu potential infectios; 
-pregateste salonul pentru dezinfectia clinica si ajuta echipa de dezinfectie la efectuarea acesteia ; 
-formolizeaza saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare si spatamânal cabinetele 
de specialitate; 
-efectueaza dezinsectizarea conform instructiunilor primite; 
-aplica si respecta normele de protectia muncii; 
-raspunde de buna întretinere a aparaturii de dezinfectie, dezinsectie, de repararea ei la timp si de folosirea ei 
în conditii corespunzatoare; 
-executa orice alte sarcini primite din partea asistentei cu care lucreaza; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
-raspunde de executarea corecta si la timp conform actelor normative în vigoare a tuturor sarcinilor si 
atributiilor pe care le are. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 

2.BRANCARDIER 
 
ATRIBUTII 
 
- isi desfasoara activitatea in spital numai sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sau a 
medicului; 
- respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
- se ocupa de transportul bolnavilor; 
- se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport si a targilor, si cunoaste 
solutiile dezinfectante si modul de folosire; 
- efectueaza transportul cadavrelor respectand regulille de etica, insotit de inca doua persoane, cu documentele 
de identificare; 
- la transportul cadavrelor, va folosi obligatoriu echipament special de protectie ( un halat de protectie, manusi 
de cauciuc, etc.) 
- va ajuta la fixarea, pozitionarea extremitatilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor gipsate, inclusiv 
in cadrul serviciului de garda; 
- va anunta orice eveniment deosebit ivit, medicului sef /asistentului medical sef de serviciu; 
- nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului; 
- va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia, si fata de personalul medico-sanitar; 
- pastreaza secretul de serviciu; 
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- poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul Intern al spitalului, care va fi schimbat ori de 
cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal; 
- executa formolizarea periodica a salii de operatie, saloanelor si incaperilor; 
- respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
- imobilizeaza bolnavii in blocul operator pentru interventii chirurgicale. 
-transporta bolnavii conform indicatiilor primite de la asistenta sefa de sectie, a medicilor si medicului de 
garda; 
-ajuta personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor si transportul bolnavilor în incinta sectiei; 
-ajuta personalul de la primire si pe cel din sectii, la mobilizarea bolnavilor gravi, precum si laimobilizarea 
celor agitati; 
-transporta decedatii în camera de necropsie; 
-face dezinfectia materialului rulant; brancard, carucior etc. 
-îndeplineste orice alte sarcini încredintate de seful de sectie, inclusiv cele de îngrijire a spatiilor comune, 
curte de spital, etc. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 3. SPALATOREASA 
 ATRIBUTII 
- preia, sorteaza, spala, calca si restituie cu forme legale intreaga cantitate de     lenjerie de pat si de corp 
primitä de la sectii si cabinete; 
- spala si calca in conditii de igiena si calitate corespunzatoare; 
- utilajele din dotare si aparatele de calcat sunt folosite rational, inlaturindu-se mersul in gol si 
economisind energia electricä si termicä; 
- la spalat, uscat, stors, calcat se vor respecta cu strictete  normele de protectia muncii printre care: 
-sortarea materialului inainte de introducerea in masina pentru inlaturarea corpurilor metalice ce pot produce 
scantei si incendii; 
- utilajele folosite la spalare si uscare vor fi curatate zilnic de scama ,sau fibre infasurate; 
- utilizarea masinilor numai in stare correspunzatoare de functionare si daca au pamantarea asigurata; 
- interzicerea folosirii intrerupatoarelor cu  mana umeda sau fara platforma izolante; 
- orice defectiune observata la utilaje va fi sesizata mecanicilor, folosirea acestora continuand numai 
dupa remedierea defectiunii; 
- este interzisa stationarea persoanelor straine in spalatorii si lasatul utilajelor sä functionaze 
nesupravegheate, precum si spalatul si calcatul de orice fel al  obiectelor din afara spitalului; 
- asigura ordinea si curatenia necesara in interiorul si jurul spalatoriei; 
- se preocupä de economisirea si recuperarea  materialelor de buna intretinere si folosire atat a utilajelor 
cat si a obiectelor de inventar  din dotarea spitalului. 
- utilizarea la maxim a timpului de lucru in interesul indeplinirii   obligatiilor de serviciu; 
- ia masuri de prevenire a degradarii lenjeriei primite la spalat prin semnalarea la timp a defectiunilor 
aparute  la utilaje, prin utilizarea cu toata  raspunderea a acestora in procesul  de spalare, stoarcere, uscare; 
- urmareste aplicarea planului de activitate a spalatoriei, a codului de procedura, respectarea si aplicarea 
legislatiei sanitare si de protectia muncii in vigoare; 
- planifica necesarul de echipament de protectie ; 
- verifica lenjeria in uz din punct de vedere al calitatii; 
- raporteaza medicului sef SPCIN si responsabilului cu protectia muncii accidentele si incidentele din 
spalatorie si ia masuri care sa previna repartitia lor; 
- tine evidenta lenjeriei aflate in unitate si colaboreaza in acest sens cu asistenta sefa a unitatii; 
- controleaza planificarea necesarului de articole de lenjerie al sectiilor si departamentelor; 
- prezinta spre aprobare directorului financiar-contabil lista articolelor de lenjerie care trebuie 
achizitionate, cu specificatia conditiilor de calitate a produselor; 
Zona murdara 
-    are atributiile lucratorului zonei murdare din spalatorie si deserveste utilajele de care raspunde; 
- raspunde de buna functionare si intretinere a utilajelor; 
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- verifica daca s-au atins parametrii pentru dezinfectia termica pentru fiecare ciclu de spalare, la 
masinile din dotare si completeaza corect formularul de evidenta a dezinfectiei termice; 
- verifica daca s-a introdus substanta dezinfectanta pentru dezinfectia chimica si completeaza formularul 
de evidenta a dezinfectiei chimice pentru fiecare ciclu de spalare; 
- verifica la sfarsitul zilei de lucru sa nu ramana lenjerie in interiorul utilajelor de spalare; 
- verifica aplicarea procedurilor de curatire a suprafetelor la sfarsitul fiecarei zile de lucru; 
- raspunde de primirea lenjeriei murdare de la infirmierele de pe sectie; 
Zona curata 
- are atributiile lucratorului zonei curate din spalatorie; 
- poarta echipament de protectie corespunzator zonei de lucru; 
- verifica lenjeria produs-finit din punct de vedere al calitatii; 
- verifica aplicarea procedurilor de curatire a suprafetelor la sfarsitul zilei de lucru; 
- nu lucreaza in zona curata daca prezinta afectiuni evidente care ar putea contamina lenjeria curata; 
- raspunde de predarea lenjeriei curate infirmierelor de pe sectie; 
Lucratorii din spalatorie: 
- exploateaza in conditii optime utilajele de care raspund; 
- aplica proceduri de curatire a suprafetelor si a utilajelor se de dezinfectie a benzii sau mesei de sortare, 
spala, eventual dezinfecteaza carucioarele; 
- respecta codul de procedura: 
- complateaza formularele de evidenta a dezinfectiei termice si chimice pentru fiecare ciclu de spalare, 
la fiecare utilaj pe care il deservesc; 
- poarta echipament de protectie adecvat zonei de lucru; 
- raspund de calitatea activitatilor prestate. 
-    respecta legislatia in vigoare, normele, ordinele, reglementarile emise de M.S. si conducerea unitatii. 
- Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
- Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate 
pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze 
respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); 
- Respecta regulamentul intern al spitalului; 
- Respecta programul de lucru si programarea concediului de odihna; 
- Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate 
impusi ; 
-Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
- Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate 
pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze 
respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); 
- Respecta regulamentul intern al spitalului; 
- Respecta programul de lucru si programarea concediului de odihna; 
    - La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 
    - Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de 
munca; 
- In functie de nevoile sectiei va prelua si alte puncte de lucru; 
- Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale. 
 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
4. INGRIJITOARE CURATENIE 
 

ATRIBUTII 
1. Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform 

indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia; 
2. Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta; 
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3. Activitatile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in 
termenele finale; 

4. Efectueaza curatenia in spatiile  repartizate (saloane,bai,coridoare,cabinete de  
consultatii,oficii,scari,etc.) prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de 
curatenie; 

5. Curata si dezinfecteaza zilnic ori de cate ori este nevoie baile,WC-urile cu materiale si ustensile 
folosite numai in aceste locuri; 

6. Raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat respectand Ordinul 261/06.02.2007; 
7. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr 185/ 2003 privind asigurarea curateniei, 

dezinfectiei si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare;  
8. Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie 

(carucior,perii,lavete,etc.) ce le are personal in grija,precum si a celor care se folosesc in comun si le 
depoziteaza in conditii de siguranta; 

9. curata si dezinfecteaza urinarele, plostile, tavitele renale etc. conform indicatiilor primite; 
10. transporta gunoiul si reziduurile alimentare la tancul de gunoi în conditii corespunzatoare, raspunde de 

depunerea lor corecta în recipiente, curata si dezinfecteaza vasele în care se pastreaza sau transporta 
gunoiul; 

11. raspunde de pastrarea în bune conditii a materialelor de curatenie ce le are personal în grija precum si 
a celor ce se folosesc în comun; 

12. raspunde de executarea la timp si în bune conditii a tuturor sarcinilor si atributiilor de serviciu pe care 
la are; 

13. poarta în permanenta echipamentul de protectie stabilit pe care îl schimba ori de câte ori este necesar; 
14. primeste si raspunde de pastrarea în bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are în grija; 
15. transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din sectie la rampa de gunoi; 
16. îndeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind întretinerea curateniei, salubritatii, dezinfectiei si 

dezinsectiei; 
17. respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe îmbolnavirile pe care le 

prezinta personal sau îmbolnavirile survenite la membrii de familie; 
18. respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
19.  respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor 
20. Urmareste realizarea igienizarii generale si a curateniei in spatiile de lucru,folosind ustensile potrivite 

si substante adecvate locului de dezinfectat si scopului urmarit; 
21.  Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal 

sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/materiale sanitare/deseuri); 
22. Respecta atributiile conform Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind depozitarea si gestionarea 

deseurilor: 
-aplica procedurile stipulate de codul de procedura, 
-asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura, 
-transporta pe circuitul stabilit gunoiul si rezidurile alimentare in conditii  

corespunzatoare,raspunde de depunerea lor coreta in recipiente,curata si dezinfecteaza pubelele in care 
se pastreaza si se transporta acestea; 

23. Raporteaza activitatea desfasurata,in scris prin semnarea fiselor de monitorizare a activitatii 
(semnatura confirmand realizarea tuturor pasilor din protocoale si scheme de lucru) si verbal la seful 
ierarhic superior (asistenta sefa),semnaland orice problema aparuta in desfasurarea activitatii; 

24. Serviciile sunt oferite cu promptitudine,conform cu cerinta de calitate a beneficiaului; 
25. Cerintele ce depasesc aria de competenta proprie sunt raportate sefului ierarhic superior; 
26. Situatiile neplacute sunt tratate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de benefiaciar; 
27. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 916/ 2006  si Ghidul practic de 

management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea 
infectiilor nozocomiale; 

28. Aplica Normele de Protectia Muncii si Normele de Protectie privind Stingerea Incendiilor: 
 Aparatele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede 
 Operatiile de curatire se executa cu cea mai mare atentie,pentru a evita accidentele 
 Solutiile de curatire se manevreaza  cu mainile protejate 
 Aparatele electrice se deconecteaza de la curent la sfarsitul programului de lucru 
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 Defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice se anunta cu promptitudine la asistenta sefa 
29. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori 

de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 
30. Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile 

transmisibile aparute la membrii familiei sale; 
31. Comunicarea interactiva la locul de munca: 

 Mentine permanent dialogul cu personalul din cadrul caminului pentru rezolvarea 
problemelor conexe actului medical (repararea instalatiilor sanitare,de apa si 
curent,aprovizionarea cu materiale si consumabile diverse) 

 Participa la discutii pe teme profesionale 
 Comunicarea se realizeaza intr-o maniera politicoasa,directa,cu evitarea conflictelor 

32. Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
33. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate 

pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze 
respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.); 

34. Respecta regulamentul intern al spitalului; 
35. Respecta programul de lucru si programarea concediului de odihna; 
36. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate 

impusi de sectie; 
37. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 
38. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de 

munca; 
39. In functie de nevoile sectiei va prelua si alte puncte de lucru; 
40. Respecta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca (Legea 

319/2006); 
41. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 
      42.  Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul 

mers al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici. 

NORME TEHNICEă SPECIALEă PRIVINDă CUR ENIAă SIă DEZINFEC IAă SALOANELOR,ă

BLOCURILORăDEăOPERA II,ăS LILORăDEăTRATAMENTE,ăSP LATUL SI DEZINFECTATUL 

MÂINILOR 

a. Curatenia  generala si dezinfectia ciclica a saloanelor: curatenie  generala  (spalare  cu  apa  calda  

si  detergenti  solutie1-2%  aferestrelor, usilor, lambriurilor, mobilierului si pavimentelor; dezinfectia 

prin pulverizare (stropire) a suprafetelor, mobilierului, saltelelor,pernelor si paturilor cu o solutie de 

aldehida formica 3-5% si un timp de expunere de 6-12 ore urmata de aerisire sau neutralizare cu 

solutie de amoniac. 

Curatenia si dezinfectia curenta-îndepartarea prafului si a reziduurilor solide se va face prin 

metode care evita impurificarea aerului (spalare, stergere umeda) spalarea pavimentelor se efectueaza 

cu apa calda si carbonat de sodiu sol.l-2% sau detergenti sol. 1-2% folosind galeti, una în care se tine 

cârpa de curatat si una în care se descarca (se stoarce) cârpa cât mai frecvent. Spalarea pavimentelor se 

face ori de câte ori este nevoie si cel putin de doua ori pe zi.  

Mobilierul se curata cu cârpe curate, umezite în solutii dezinfectante care vor fi schimbate la 

fiecare salon. Este interzisa folosirea pentru curatirea mobilierului a cârpelor si a recipientelor 
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întrebuintate la curatirea pavimentelor. Dupa efectuarea curateniei, galetile folosite se spala, se 

dezinfecteaza prin stergere cu solutii clorigene (0,5g % clor activ) si se mentin uscate pâna la utilizarea 

urmatoare: cârpele, periile, teurile folosite se spala, se dezinfecteaza prin submersare an solutii ciori 

gene (0,5 g % clor activ) timp de 30 de minute, dupa care se usuca si se mentin uscate pâna la 

utilizarea urmatoare.  

Chiuvetele si lavoarele se întretin în permanenta curate prin spalare cu apa si solutii de 

detergent 1-2%.  

Pavimentele din saloane si sali de tratament se dezinfecteaza cu solutii de cloramina 2% (0,5g 

% clor activ) sau hidrod.  

Pavimentele spatiilor de circulatie se dezinfecteaza cu hidrod sau solutii clorigene în 

concentratie de 0,5g% clor activ. 

SP LAREAăSIăDEZINFEC IAăMÂINILOR 

Spalarea mâinilor 

Spalatul mâinilor se face sub jet de apa potabila curgatoare, sapunindu-se cel putin de oua ori sau ori de 

câte ori este nevoie, pentru curatirea completa a tegumentelor. 

În sectiile de nou-nascuti, obstetrica ginecologie, sectiile cu profil chirurgical, în salile de tratamente de 

orice fel se recomanda utilizarea sapunului lichid în recipiente care pot fi actionate cu cotul sau cu pedala. 

Sapunul solid se va pastra în conditii care sa permita uscarea dupa fiecare folosire. 

stergerea mâinilor în sectiile mentionate mai sus se face pe servetele pentru unica utilizare (tifon, 

pânza). 

Este interzisa folosirea periilor nesterile pentru spalarea mâinilor în spital. 

Pentru spalare chirurgicala se foloseste numai apa sterila si sapun lichid steril sau lufe impregnate cu 

sapun de ras, sterilizate. 

 Dezinfectia mâinilor 

Se utilizeaza antisepticele aprobate de Ministerul S. Antisepticele se aplica numai dupa spalarea 

mâinilor prin turnare, într-o cantitate suficienta pentru a umecta tegumentele, timpul de contact fiind pâna la 

uscarea mâinilor. Mâinile nu se sterg dupa aplicare de antiseptice. 
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Solutiile antiseptice se prepara în cantitati mici si se tin în flacoane cu eticheta si cu data prepararii. 

Nu se admite utilizarea dopurilor de pluta pentru flacoanele cu solutii antiseptice. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 
obiectivelor specifice locului de munca. 
 

CAPITOLUL 7. 
 FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS 

 
Art.59  
1. Organizare 
Farmacia este amplasat ă laă parterulă cl diriiă spitaluluiă şiă areă accesă înă spitală .ă Spa iulă farmacieiă este 

corespunz tor din punct de vedere al dimensiunilor camerelor, iar compartimentarea acestuiaăasigur ă fluxulă
activit ii. 

2 . Atribu ii 
Farmacia de circuit închis are în principalăurm toarele atribu ii: 

1) farmacia face parte din structura spitaluluiă şiă areă caăobiect de activitate asigurarea asisten eiă cuăproduseă
farmaceuticeăşiăcuăalte produse de uz uman a bolnavilor spitaliza i; 
2)ă p streaz ,ă prepar ă şiă distribuie medicamente de orice natur ă şiă subă oriceă form ă potrivit prevederilor 
Farmacopeei Române în vigoare, specialit iă farmaceutice autorizateăşiăalte produse neecsare bolnavilor din 
spital; 
3) în farmacie se depoziteaz ăproduseleăfarmaceutice conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau 
norme interne)ă inându-se seama de naturaăşiăpropriet ileălorăfizico-chimice; 
4)ăorganizeaz ăşiăefectueaz ăcontrolul calit iiămedicamentuluiăşiăiaăm suriăoriădeăcâte ori este necesar, pentru 
preîntâmpinarea accidentelor; 
5) completeaz ă înă permanen ă stocul de medicamente,ă iară eliberareaă loră seă faceă c tre bolnavii interna iă
conform condicilor de medicamenteăscriseăşiăsemnate de medicii spitalului. 
6) ELIBERAREA SI LIVRAREA IN REGIM DE URGENTA A MEDICAMENTELOR; 
 

Documentele de eviden ătrebuie perfect întocmite. Farmacia are pentruăeviden aăcantitativ ăşiăvaloric ă
re eaădeăcalculatoare, iar pentruăeviden aăstupefiantelorăşiătoxicelor sunt registreăspeciale.ăMedica ia,ăre eteleăşiă
elabor rileăsunt înscrise în registru pentru copier de re eteăşiăelabor ri. 

Farmacia cu circuit închis, este organizat ă conformă reglement riloră înă vigoare,ă avândă caă obiect de 
activitate asigurarea cu medicamenteăaăsec iilor/compartimentelor din unitate. 

Medicamenteleăşiăcelelalte produse farmaceutice se aranjeaz ă înăordineăalfabetic ,ăgrupate pe D.C.I. 
sau formule farmaceuticeăşiă înăraport cu calea de administrare (separat pentru uz internăşiăseparat pentru uz 
extern). 

Inscrip iileăaplicate pe recipienteleăcon inândămedicamenteleăvorăfiăceleăprev zute de instruc iunileăînă
vigoare. 

Farmaciile trebuieă s ă fieă aprovizionateă înă permanen ă cuă produseă farmaceutice în cantit ileă şi,ămaiă
ales în sortimentele necesare. 

Laăaprovizionareaăfarmacieiăseăvaă ineăseamaăşiădeănecesitatea constituirii unui stocădeărezerv ăcareăs ă
asigureăoădesf şurareăcontinu ăşiăînăbuneăcondi iiăaăactivit iiăacesteiaăşiăimplicit, a spitalului. 
 
Farmaciaăareăurm toarele atribu ii: 
- P streaz ,ă prepar ă şiă difuzeaz ă medicamente de orice natur ă şiă subă oriceă form ă potrivit prevederilor în 
vigoare; 
- Depoziteaz ăproduseleăconformănormelorăînăvigoare,ă inându-se seama de naturaăşiăpropriet ileălorăfizico-
chimice; 
- Organizeaz ăşiăefectueaz ăcontrolul calit iiămedicamentelorăşiăiaăm suriăoriădeăcâte ori este necesar pentru 
preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unit iiăînăcazulăînăcareăacestea apar; 
- Asigur ăînălimitele competen eiăsaleăprimulăajutor bolnavilor; 
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- Asigur ăcontrolul calit iiăproduselorăprin: 
a) Controlul preventiv; 
b) Verificarea organoleptic ăşiăfizic ; 
c) Verificareaăopera iilorăfinale; 
d)ăRealizeaz ăanalizaăcalitativ ăaămedicamentelor la masa de analize; 
e)ăAsigur ăinformareaăpersonaluluiămedico-sanitar cu privire la medicamentele existente în farmacie; 
f)ăAsigur ăpreparareaăşiăeliberareaămedicamentelor potrivit normelor stabilite de MinisterulăS n t ii; 
g)ăAsigur ăpentru personalul implicat înăachizi iileăpubliceăcunoaştereaăşiărespectareaălegisla ieiăspecifice; 
h)ă Îndeplineşte conform atribu iiloră ce-i revin, toateă demersurileă privindă achizi ionareaă produselor pentru 
farmacii; 
i) Stabileşteănecesarulădeăproduseănecesareăuneiă func ion riănormaleăaă farmaciei,ă asigurândă realizareaăp r iiă
corespunz toareăaăPlanuluiăanualădeăachizi iiăalăspitalului; 
j) Obligativitateaă p str riiă confiden ialit iiă asupraă tuturor informa iiloră decurseă dină serviciileă farmaceutice 
acordateăasigura ilor; 
k) Obligativitateaă inform riiă asigura iloră referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea 
medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ; 
l) Obligativitateaăinform riiăasigura ilorăasupraămoduluiădeăadministrare a medicamentelorăşiăaăpoten ialeloră
riscuri sau efecte adverse; 
m) Obligativitateaăsolu ion riiădeămedicamente care nu exist ă înă stocul farmaciei în momentul solicit riiă înă
intervalul de timp legiferat; 

Art 60 Farmaciştii 
Farmacistul în conformitateă cuăpreg tirea sa universitar ,ă este competent s ă exercite activit iă profesionale,ă
precum: 
- colaborare cu medicul pentru stabilireaăşiăurm rireaăterapiei pacientului; 
- farmacovigilen ; 
- fabricarea, controlul, depozitarea,ă conservareaă şiă distribu iaăproduselorădinăplante, suplimentelor nutritive, 
produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substan eloră
farmaceutice activeăşiăauxiliare; 
- analize în laboratoare de biochimie, toxicologieăşiăigien ăaămediuluiăşiăalimentelor; 
- marketingăşiămanagement farmaceutic; 
- activit iădidactice sau administra ieăsanitar ; 
Atribu iileăinstitu ionaleăşiăindividualeăînăactivitateaădeăprevenireăşiăcombatereăaăinfec iilorănosocomialeă
în unit ileăsanitareăpubliceăşiăprivate 
Atribu iileăfarmacistului: 
- ob inerea,ădepozitareaăşiădistribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practice care limiteaz ăposibilitatea 
transmisiei agentuluiăinfec iosăc treăpacien i; 
- distribuirea medicamentelor antiinfec ioaseă şiă inereaă uneiă eviden eă adecvate (poten ,ă incompatibilitate, 
condi iiădeădepozitareăşiădeteriorare); 
- ob inereaăşiădepozitareaăvaccinurilorăsauăserurilorăşiădistribuirea lor în mod adecvat; 
- p strareaăeviden eiăantibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
- înaintareaă c treă serviciulă deă supraveghereă şiă controlă ală infec iiloră nosocomialeă aă sumaruluiă rapoarteloră şiă
tendin elorăutiliz riiăantibioticelor; 
- p strareaă laă dispozi ieă aă urm toareloră informa iiă legate de dezinfectan i,ă antiseptice şiă deă al iă agen iă
antiinfec ioşi:ă propriet iă activeă înă func ieă deă concentra ie,ă temperatur ,ă durataă ac iunii,ă spectrul antibiotic, 
propriet iătoxice, inclusive senzitivitatea sau iritareaăpieliiăşiămucoasei,ăsubstan eăcareăsunt incompatibile cu 
antibioticele sau care le reduc poten a,ă condi iiă fiziceă careă afecteaz ă înă modă negative poten aă peă durata 
depozit riiă(temperatur ,ălumin ,ăumiditate), efectulăd un tor asupra materialelor; 
- participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectan iă şi produse utilizateă laă sp lareaă şiă
dezinfectarea mâinilor; 
- participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentuluiăşiămaterialelorăpacien ilor; 
- participarea la controlul calit iiă tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv 
selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor)ăşiămonitorizarea. 
 
Farmacist- sef: Atribu ii 
1) Întocmeşteăplanulădeămunc ăşiărepartizeaz ăsarcinileăînăraport cu necesit ileăfarmaciei; 
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2)ăOrganizeaz ărecep iaăcalitativ ăşiăcantitativ ăaămedicamentelorăşiăaăcelorlalte produse farmaceutice intrate 
înăfarmacie,ăprecumăşiădepozitareaăşiăconservareaăacestoraăînăcondi iiăcorespunz toare; 
3) Controleaz ăpreparareaăcorect ălaătimp a medicamentelor:ăr spundeădeămodulăcumăeste organizat şiăcumăseă
exercit ăcontrolul calit iiămedicamentelorăînăfarmacieăşiăurm reşte eliberarea la timpăînăbuneăcondi ii; 
4)ăÎmpreun ăcuăComisiaămedicamentului stabileşte necesarul de medicamente care trebuie procurat; 
5) Pentru medicamenteleăşiămaterialele sanitare intrate în gestiune, farmacistulă împreun ăcuăpersoanaăceăareă
atribu iiădeăeviden ăpeă calculator vor proceda la transformarea cantit ilorădinădocumente în cele mai mici 
unit iădeăm sur ,ăcât şiăstabilireaăpre uluiăunitar pe unitateaădeăm sur ăstabilit ăpotrivit normelor; 
6)ă Areă obliga iaă caă celă pu ină lunară s ă confrunte cu compartimentul financiar-contabilă concordan aă valoriiă
gestiuniiădinăfarmacieăcuăeviden aăcontabil ăaăunit ii; 
7) Controleaz ă stareaă deă cur enie,ă urm reşte efectuareaă dezinfec ieiă şiă dezinsec ieiă periodiceă aă spa iuluiă
folosit de farmacie; 
8)ăUrm reşte zilnic stareaăs n t iiăpersonaluluiă înăsubordine,ă interzicândăcelorăsuspec iăaccesulă înă farmacieă
f r ăavizămedical; 
9)ăInformeaz ăasupraăconsumuluiădeămedicamente; 
10)ăR spundeădeăsecuritatea documentelorăşiăeste obligat s ăp streze secretul de serviciu conform legilor în 
vigoare; 
11) Particip ălaărealizareaăprogramelorădeăeduca ieădeăs n tate; 
12) Respect ăregulamentul de ordine interioar . 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 
Atribu iileăasistentului medical de Farmacie 
ATRIBUTII 

1. Organizeaz ă spa iulă deă munc ă şiă activit ileă necesareă distribuirii medicamenteloră şiă materialelor 
sanitare; 

2. Asigur ăaprovizionarea,ărecep ia,ădepozitareaăşiăp strarea medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice; 
3. Elibereaz ămedicamenteăşiăproduseăgalenice,ăconformăprescrip ieiămedicului; 
4. Recomand ămodulădeăadministrare a medicamentelor eliberate,ăconformăprescrip ieiămedicului; 
5. Ofer ăinforma iiăprivindăefecteleăşiăreac iileăadverseăaleămedicamentului eliberat; 
6. Particip ,ăal turi de farmacist,ălaăpreg tirea unor preparate galenice; 
7. Verific ătermenele de valabilitate a medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceuticeăşiăprevineădegradareaă

lor; 
8. Respect ăreglement rileăînăvigoareăprivindăprevenirea,ăcontrolulăşiăcombatereaăinfec iilorănosocomialeă

Ordin nr. 916 din 27 iulie 2006; 
9. Respect ăsecretulăprofesionalăşiăcodulădeăetic ăalăasistentului medical; 
10. Utilizeaz ă şiă p streaz ă înă buneă condi ii,ă echipamenteleă şiă instrumentarul din dotare,ă supravegheaz ă

colectarea materialeloră şiă instrumentaruluiă deă unic ă folosin ă utilizat şiă seă asigur ă deă depozitarea 
acestora în vederea distrugerii; 

11. Seă preocup ă deă actualizareaă cunoştin eloră profesionale,ă prină studiu individual sau alte forme de 
educa ieăcontinu ; 

12. Respect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec iaămuncii; 
13. Respect ăregulamentul de ordine interioar . 

      14.Preia medicamenteleăşiămaterialele sanitare de la furnizori, verificând calitativăşiăcantitativ produsele, 
inclusiv termenul de valabilitate a medicamentelorăşiătermenul de valabilitate a sterilit iiăînăcazulămaterialelor 
sanitare sterileăşiăleărespingeăpeăceleănecorespunz toare 
      15. Confrunt ăconcordan aădintre cantit ileăfacturateăşiăceleălivrate 
      16. Introduce în sistemul informatic toat ămarfaărecep ionat ăcu toateăspecifica iileăcuprinseăînăprogramulă
Info World 
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      17.ă Asigur ă depozitareaă corespunz toare a medicamenteloră şiă materialelor sanitareă înă condi iileă deă
depozitare recomandateădeăproduc tor 
      18. Preia din sistemul informatic toate comenzile de medicamenteă şiă material sanitare transmise din 
sec iileăspitaluluiăşiăelibereaz ăproduseleăsolicitate 
      19.ăInformeaz ăcolectivul medical în cazul inexisten eiăproduselorăprescriseăînăvedereaăînlocuiriiăacestora 
cu alte produse medicamentoase recomandate de medicul curant 
      20. Eliberarea medicamentelor se face în plicuri personalizate pentru fiecare pacient ăînăparte, pe plic fiind 
men ionate: numele pacientei, nr. FO, produsele medicamentoaseăşiăcantitatea acestora 
      21.ăAmbaleaz ăsolu iileădezinfectanteăşiăunguentele preparate de farmacist, le eticheteaz ăcorespunz tor, 
înă cazulă solu iilorădezinfectante se noteaz ăpeă flaconădenumireaă şiă concentra iaă solu iilor,ă dataăprepar riiă şiă
termenul de valabilitate 
     22.ăArhiveaz ă comenzileă peă decade, le înregistreaz ă înă registrul de intr ri-ieşiri,ă dup ă careă seă depună laă
serviciul contabilitate. 
     23.ă Semneaz ă şiă r spundeă deă eliberareaă medicamenteloră prev zute în comenzile de medicamenteă şiă
materiale sanitare care provin prin sistemul informatic de la nivelul tuturorăsec iilorăşiăcompartimentelor; 
    24.ăRecomand ămodulădeăadministrare a medicamentelor eliberate conform condicilor de medicamente (se 
scrie pe ambalaj); 
    25.ăOfer ăinforma iiăprivindăefecteleăşiăreac iileăadverseăaleămedicamentului la cererea personalului medical 
din spital; 
    26.ăVerific ătermenele de valabilitate a medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice; 
    27. Particip ă laă realizareaă programeloră deă educa ieă şiă respect ă secretulă profesională şiă codulă deă etic ă ală
asistentului medical; 
    28. Particip ălaăprocesulădeăformareăaăviitorilor asisten iădeăfarmacie; 
   29. Respect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămunciiăşiăregulamentul de ordine interioar . 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Atribu iileăreferentului 
1) La primirea documentelor de intrareă şiă ieşireă aă medicamenteloră şiă materialelor sanitare va verifica 
semn turileădeăprimireăşiăpredareăaăproduselorăprev zute în documente, potrivit nomenclatorului,ădup ăcareăvaă
proceda la introducerea datelor în calculator, 
2)ăR spundeădeăexactitatea datelor introduse în calculator; 
3)ăOriceăneconcordan ăconstatat ăînădocumenteăsauăînăeviden eleădinăcalculator vor fi semnalate farmacistului 
diriginteăşiădirectoruluiăfinanciar,ăînăvedereaăclarific rii lor; 
4)ăDup ăintroducerea datelor în calculator conform datelor programului stabilit de MSP, atât documentele de 
intrare-ieşireă cât şiă copiileă întocmite vor fi semnateă deă c tre referent şiă seă voră predaă înă termen de 3 zile 
compartimentului financiarcontabil; 
5)ăAl turi de farmacistul diriginteăşiădirectorul financiar-contabil va participa la întocmirea nomenclatorului 
pe baza listei de inventariere; 
6) Respect ăRegulamentul de ordine interioar . 
 
Atribu iile:ăÎngrijitorădeăcur enieăînăfarmacie 
Îngrijitorulăareăînăprincipalăurm toarele sarcini: 
1)ăFaceăcur enieăînăînc perileăfarmaciei; 
2)ăSpal ăşiădezinfecteaz ăustensilele, între ineăînăstareădeăcur enieăaparaturaăşiămobilierul; 
3)ăSesizeaz ăpeăfarmacistul diriginteăînăleg tur ăcuăoriceădeteriorare a înc perilorăşiăinstala iilor; 
4)ăPrimeşteăşiăr spundeădeăinventarulănecesarăcur eniei; 
5)ăEvacueaz ăreziduurileăşiăleădepoziteaz ălaăloculăindicat; 
6) Respect ăRegulamentul de ordine interioar . 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
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calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
CAPITOLUL 8. BLOC OPERATOR 

 
Art.61 
 
1. Bloc operatorălaăSec iaăChirurgieăartroscopica cu 1 s la de opera iiă– este subordonat Sec ieiădeăortopedie -
traumatologie; 
2. Bloc operatorălaăSec iaăA.T.I. cu 1 s la deăopera iiă- este subordonat Comp.A.T.I. 
 
Art. 62 Medic coordonator Bloc Operator- atributii: 
-asigura programarea interventiilor chirurgicale, astfel incat salile de operatir sa fie utilizate cu randament 
maxim in timpul legal de munca (conform graficului de personal aprobat la blocul operator) 
- intocmeste programarea salilor de operator in functie de programul operator; 
-organizeaza circuitele functionale ale blocului operator si ia masuri de respectare a acestora (circuitul 
pacientilor, al personalului, etc.) 
creeaza zonele necesare activitatii blocului operator, confom normelor sanitare in vigoare; 
-raspunde de accesul personalului care trebuie sa poarte un echipament adecvat fiecarei zone definite pentru 
blocul operator, respective zona neutral, zona curate si zona aseptica. 
Art.63 Asistentaămedical ă/ăsoraămedical ădeălaăBlocăOperator - atribu ii: 
- preg teşte instrumentarul pentru interven iileăchirurgicaleăşiăparticip ăla interven ii; 
- preg teşteăşiăsterilizeaz ămaterialeleăşiăinstrumentarul,ădup ăcaz; 
- anun aăimediat asistentaăşefaăasupraădeficien elorădeăigien ă(alimentare cu apa, instala iiăsanitare,ăînc lzire,ă
etc.); 
- respect ăpermanent şiăr spundeădeăaplicareaăregulilorădeăigienaă(înăspecial sp lareaăşiădezinfec iaămâinilor)ă
cât şiăaăregulilorădeătehnic ăaseptic ; 
- r spundeădeăbunurileăaflate în gestiunea sa. 
Art.64 Asistenta medicala de anestezie de la Bloc Operator - atribu ii: 
- particip ăsubăîndrumareaămediculuiăanestezist laăpreg tirea bolnavului pentru anestezie; 
- supravegheaz ăbolnavulăşiăadministreaz ,ădup ăindica iileăşiăsub supravegherea medicului tratamentul 
intraoperator; 
- urm reşteăevolu iaăpostoperatorie,ăpân ălaătransportareaăbolnavuluiăînăsec ie, la pat, unde aceasta este preluat 
de asistentaădinăsec ie. 
Art.65 Infirmiera la de Blocul operator chirurgie – atribu ii 
- Îşiădesf şoar ăactivitatea în mod responsabil conform reglement rilor profesionaleăşiăcerin elorăpostului; 
- Poart ăechipamentului de protec ieăspecificăsec iei; 
- Efectueaz ăcurateniaăşiădezinfec iaăînăBloculăOperatoră(S liădeăoperatii, filtru, sp l tor, filtru,ăsp l tor, 
coridoare, alteăspa ii)ăconformăinstruc iunilor prev zute de regulamentul de ordine interioar ăşiăaănormelorăînă
vigoare; 
- Asigur ăcur areaăşiădezinfec iaăs lilorădeăopera iiă(masaădeăopera ie,ălampa scialitica, cosurile pentru 
deseuri, aspiratoare, bisturiu electric, etc) iar defectiunile le raporteaza asistentei sefe; 
- In vederea asepsiei blocului operator, isi va insusi si aplica regulile de asepsie si antisepsie sub indrumarea 
asistentei sefe; 
- Respecta circuitele functionale (lenjerie, deseuri, materiale sterile, nesterile) si participa efectiv la prevenirea 
infectiilor nosocomiale; 
- Sub indrumarea asistentei va duce in sala de operatie trusele si casoletele cu materiale sterile; 
- Respecta programul de lucru, intocmit de asistenta sefa; 
In timpul interventiilor chirurgicale : 
·  Poart ăechipamentul de protec ieă(bonet ,ămasc ); 
·  Particip ălaă: 
_ Preluarea bolnavului 
_ăPozi ionareaăbolnavuluiăpeămasaădeăopera ie,ăînăpozi ie corespunz toare anesteziei; 
_ăPozi ionareaăbolnavuluiăpeămasaădeăopera ie,ăînăpozi ie corespunz toareăopera iei; 
_ Ajut ălaăîmbracareaăsteril ăaăechipeiăoperatorii; 
·ăDup ăizolareaăbolnavului: 
- pozi ioneaz ălumina; 



Page | 125 

 

- racordeaz ăbisturiul electrică(laăre ea,ălaăboln.) 
- puneălaăîndemân ăportdeseul 
·ăAdun ămaterialele textileăşiăinstrumentele folositeăşiăleădepoziteaz ăla locurile indicate,ăînăvedereaăcur riiă
şiădezinfec iaăacestora; 
·  Respect ăindica iileădinătimpulăopera iei; 
·ăNuăp r şeşteăsalaăf r ăs ăanun e; 
·  Nu între ineădiscu iiăinutile în sala; 
·  Ajut ălaădezechipareaăechipeiăoperatorii; 
Este obligat ăs ărespecte secretulăprofesionalăşiănuăvaădaăinforma ii apar in torilor privind stareaădeăs n tate a 
pacien ilor; 
- Îşiăvaăinformaăsuperioriiăînăurm toarele cazuri: 
·  Existen aăunorădefec iuniăînăindeplinireaăsarcinilorăcurenteăşiăaăcelor suplimentare; 
·ăApari iaăunorăgreşeliăînătimpul activit iiăsale; 
·ăApari iaăunorădeleg riăsauădefec iuniălaăaparatele sau instala iileăpeăcare le utilizeaz ; 
·  În caz de îmbolnavire; 
Art.66 Atributiile infirmierei in prevenirea infectiilor nosocomiale - blocul operator chirurgie : 
- Respect ăregulileădeăigienaăpersonal ,ăsp latul mâinilor, portul echipamentului de protec ieăregulamentar, în 
func ieădeăactivitatea desf şurat ; 
- Între ineăigienaăbloculuiăoperator,ăaămobilieruluiăşiăaparaturii; 
- Înlocuieşteăşiătransport ăruf riaămurdar ălaăspalatorie si aduce lenjeria curate deălaăsp l torie conform 
regulilor stabilite; 
- Transport ădeşeurileăpericuloaseăşiămenajere,ăcolectate, respectând programul stabilit, circuitulăfunc ionalăşiă
aplic ăregulileădeăigienaăşiăcura enieăa recipientelorăşiăaăloculuiădeăcolectare conform reglement rilorăînă
vigoare; 
- Pregateşte blocul operator pentru dezinfectia ciclica, ajut ăechipaăde dezinfec ieălaăefectuarea acesteia; 
- Anun ăimediat asistentaăşef ăasupraădeficien elorădeăigienaăap rute (alimentare cu apa, instala iiăsanitare, 
înc lzire); 
- Declar ăasistenteiăşefeăoriceăîmboln vireăacut ăpeăcareăoăprezint ăprecumăşi bolile transmisibile la membrii 
familiei sale; 
- Infirmieraăareăobliga iaădeăaăcunoaşte modul de folosire a dezinfectantelor; 
Art.67 Responsabilitatile asistentei medicaleăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea în sala de opera ii: 
- Trebuieăs ăpoarte echipamentul complet de protec ie,ăregulamentar, iar în timpului actului operatorăs ăpoarte 
şiămasca; 
- S ăfieăcalm ,ăs ănuăîntre in ăconversa ii inutile în afara celor ce intereseaz ăîn mod direct bunaădesf şurareăaă
actului operator; 
- Trebuieăs ăcunoasc ăperfect instrumentarul pe care-lăareăînăgrij ăşiătehnica pregatirii lui în vederea steriliz riiă
şiăaăactului operator; 
- S ăasigureăşiăs ăcontroleze efectuareaăcur enieiăpermanenteăşiăaădezinfectiei periodice; 
- Saăaib ăpregatiteăoricândăsalaădeăopera ieăşiăinstrumentarul necesar pentru opera ii; 
- Saăcunoasc ădinătimpădac ăexist ădefec iuniăşiăs ăiaăm suriăpentru remedierea acestora; 
- S ăştie s ămanevrezeăperfect şiărapidămasaădeăopera ie,ălampaăscialitica, aspiratorul, electrocauterul, 
aparatura optica de exploatare, etc; 
- Trebuieăs ăaib ăoădeosebitaăgrijaăînăceeaăceăpriveşteăpreg tirea instrumentelor înăvedereaăopera iei.ă
Majoritatea instrumentelor care se folosesc – pense, departatoare, foarfece, bisturie – sunt comune, dar fiecare 
tipădeăopera ieăare şiăanumite instrumente specifice pe care trebuieăs ăleăcunoasc ; 
Trebuieăs ăseăîngrijeasc ădeăcalitatea instrumentelorăpeăcareăleăpreg teşte pentruăopera ie,ăs ăselectionezeăşiăs ă
verifice instrumentele inainte de opera ieăşiăs ădeaăchirurguluiănumaiăpeăceleăcareăsunt în stare perfect ăde 
func ionare; 
- S ăcunoasc ămetodele de sterilizare; 
- Inainteădeăopera ie,ăasistenta va controlaădac ăpacientul este pregatit pentru opera ie,ăindeosebiădac ăeste 
curat şiărasăînăregiuneaăpeăcareăseăvaăopera; 
- Vaăaşezaăpacientulăînăpozi ieăcorect ăpeămasaădeăoperatie; 
- Ajut ălaăîmbracareaăechipeiăoperatorii, steril; 
- Desface cutiile de instrumente, comprese şiăcâmpuri,ăurm rindăca instrumentaraăs ăverificeătestele de 
sterilitateăceăseăg sescăînăcutii; 
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- Nuăv ăpermiteănim nuiăs ăintreăînăsalaădeăopera ieăf r ăcostumul regulamentar; 
- Dup ăopera ie,ăsoraălipeşte pansamentul pe plaga operatorie,ăsingur ăsauăîl ajut ăpeăchirurg,ădup ăceăseă
asigur ăc ăpacientul este curatat de sânge sau secre ii; 
- Asigur ătransportul pacientului; 
- Dup ăfiecareăinterven ieănum r ,ăspal ,ădecontamineaz ,ăinstrumentele folositeăşiăleăpregateşte în vederea 
steriliz rii; 
Art.68 Asistenta instrumentar ă- atribu iiă: 
- Respectaăregulileădeăasepsieăşiăantisepsie; 
- Cunoaşte timpii operatori; 
- Inainte de a intraăînăsalaădeăopera ieăseăvaăîmbracaăcuăhaineăcurate (boneta, halat,ămasc ,ăpapuci) 
- Spalareaăşiădezinfec iaămâinilorăşiăaăantebra elor; 
- Îmbracarea halatuluiăşiăaăm nuşilorăsterile; 
- Preg tirea mesei de instrumente cu câmpuri sterile; 
- Aşezareaăpeămasaăseril ăaăinstrumentelor, câmpurilor sterile, compreselor sterile, tampoanelorăşiăaătuturor 
materialelor sterile (catgut,ăa a,ăace, aspirator, etc) necesare efectu riiăinterven ieiăchirurgicale; 
- Pregatirea câmpului operator; 
- Izolarea câmpului operator cu câmpuri sterile astfel încât s ăfieăexpus ăo suprafa aăcât maiămic ădeăpiele; 
- Asistarea la îmbracarea operatoruluiăşiăaăîntregii asisten e; 
- Plasarea bisturiului în mâna chirurgului; 
- Anticiparea nevoilor chirurgului; 
- Plasarea corect ăaăinstrumentelor în mâna chirurgului; 
- Mânuirea departamentelor în plaga operatorie; 
- Participarea efectiv ălaărealizareaăhemostazei; 
- Dup  suturaăpl gii,ăvaăaplicaăpansamentul steril pe plaga curat ăşi dezinfectat ; 
- Num rareaăinstrumentelorăşiăaăcompreselorăînainteăşiădup ăopera ie; 
- Inregistrarea pacientului operat înăcondicaădeăopera ii; 
- Pentruăoăbun ăpregatireăprofesional ăinstrumentara trebuie : 
·ăS ăseădocumenteze cu nout ileădinădomeniu; 
·ăS ăparticipeălaăconferin e,ăcursuri,ăsimpozioane; 
·ăS ăvizionezeăfilmeăcasete în domeniu; 
·ăS ăurmezeăcursuriădeăstudiu la domiciliu; 
·ăS ăparticipe la întâlniri profesionale; 
·ăŞiănuăînăultimul rând o pregatireăriguroas ălaăloculădeămunc ; 
Art.69 Atributiile asistentei medicale in prevenirea infectiilor nosocomiale – BLOC OPERATOR : 
Soraămedical ăareăobliga iaădeăaăaplicaăm suriădeăprofilaxieăspecific ăpentru protejareaăbolnavilorăfa ădeă
riscul laăinfec ii,ăcât şiăpentru propria protejare; 
·  Respect ăpermanent şiăaplic ăregulileădeăigienaă(înăspecialăsp lare, dezinfec iaămâinilor),ăaăregulilorădeă
tehnic ăaseptic ăînăefectuarea tratamentelor injectabile, recoltareaădeăproduseăbiologiceăşiăaăinterven iilor 
chirurgicale; 
·ăAnun ăimediat asistentaăşefaăasupraădeficien elorădeăigien ăap rute (alimentareăcuăap ,ăinstala iiăsanitare, 
înc lzire); 
·ăDeclar ăasistenteiăşefeăoriceăîmboln vireăacut ăpeăcareăoăprezint ,ăprecumăşi bolile transmisibile la membrii 
familiei sale; 
·ăAduceălaăcunoştin ăpersoanelorăcompetente orice circumstan eăcareăpot prejudicia îngrijirile sau calitatea 
tratamentelor; 
·ăAreăobliga iaădeăaăpurta permanent echipamentul de protec ieăcorespunz tor serviciuluiăînăcareălucreaz ; 
·  Asistentaăasigur ăcur eniaăşiădezinfec iaăaparaturii din dotare, respect principiileăasepsieiăşiăantisepsiei la 
toateăniveleleăşiămomenteleăîngrijiriiăşi terapeuticii acordate; 
·ăR spundeădeăcur eniaădinăbloculăoperator,ăsupravegheaz ăpreg tirea în vederea dezinfec ieiăşiădezinsec iei; 
·  Asistentaăareăobliga iaădeăaăcunoaşte modul de folosire a dezinfectantelor; 
·  Respect ăşiăr spundeădeăcolectarea corect ăaădeşeurilorăpericuloaseăşiăde modul de transport ale acestora; 
·ăCunoaşteăşiăaplic ăreglement rileăprivindăprevenireaăinfec iilorănosocomialeăşi particip ălaătest rileăperiodiceă
efectuate în acest sens; 
·  Particip ăşiălaărecoltarea probelor pentruăcondi iileădeămediu,ăcontrolul steriliz riiăşiăsterilit iiămaterialelor, 
împreun ăcuăasistenta din Compartimentul SPCIN. 
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CAPITOLUL 9. UNITATEA DE TRANSFUZIE 

 
Art.70  
In cadrul Unitatii de Transfuzii Sanguine se realizeaza urmatoarele activitati: 
 a) aprovizionarea cu sange total si componente de sange pe baza solicitarilor scrise din sectiile spitalului;  
   b) receptia, evidenta, stocarea si livrarea sangelui total si a componentelor sanguine catre sectiile spitalului;  
c) distributia de sange si componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor catre spitalul beneficiar 
se face in baza unui contract de furnizare, care stabileste conditiile de distributie si documentatia aferenta 
obligatorie;  
   d) efectuarea testelor pretransfuzionale;  
   e) pregatirea unitatilor de sange total si a componentelor sanguine in vederea administrarii;  
   f) consiliere privind utilizarea clinica a sangelui total si a componentelor sanguine;  
   g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale si a unitatilor de sange sau componente sanguine 
administrate pentru o perioada de 48 de ore posttransfuzional in spatiile frigorifice cu aceasta destinatie;  
   h) intocmirea documentatiei corespunzatoare tuturor activitatilor desfasurate;  
   i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional catre centrul de transfuzie teritorial;  
   j) pastrarea esantioanelor din ser sau plasma recoltate pretransfuzional, in cazul tuturor pacientilor 
transfuzati, pentru o perioada de minimum 6 luni, in spatii frigorifice (-15-18▫C)ăcuăaceasta destinatie.  
 In Unitatea de Transfuzii Sanguine din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste 
pretransfuzionale, care cuprinde urmatoarele testari: 
 a) determinarea grupului sanguin ABO si Rh(D) la pacient; in cazul nou-nascutilor si sugarilor de pana la 6 
luni se va efectua si testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO;  
   b) in situatii speciale (nou-nascuti, sugari, copii, politransfuzati, femei de varsta fertila, transplant, 
imunodeprimati, imunizati) se impune efectuarea determinarilor de grup sanguin si in alte sisteme antigenice 
eritrocitare;  
   c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, in cazul pacientilor imunizati si politransfuzati; 
 d) verificarea aspectului macroscopic, a integritatii, grupului sanguin ABO si Rh(D) la unitatea de sange sau 
componenta sanguina selectata in vederea efectuarii probei de compatibilitate;  
   e) proba de compatibilitate pacient-unitate de sange total sau componenta sanguina ce contine eritrocite 
vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test enzimatic cu papaina 
la temperaturaădeă37▫Căsiătest Coombs indirect;  
   f) in cazul nou-nascutilor si sugarilor de pana la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atat cu serul 
pacientului, cat si cu serul mamei.  
 Se interzic unitatii de transfuzie sanguina din spital livrarea de sange total sau de componente 
sanguine catre alte spitale, livrarea si/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, livrarea de sange total 
si/sau de componente sanguine cu alta destinatie decat administrarea terapeutica in incinta spitalului. 
 Ultimul control pre transfuzional se efectueaza obligatoriu, la patul bolnavului si cuprinde 
urmatoarele: 

a) Verificarea identitatii pacientului; 
b) Verificarea aspectului macroscopic si a integritatii unitatii de transfuzat; 
c) Verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sange selectata si pacient; 

- determinarea grupului sanguine ABO si Rh (D) la pacient; 
- determinarea grupului sanguine ABO si Rh (D) la unitatea de transfuzat; 
- verificarea documentatiei; 
- inregistrarea in foaia de observatie; 

18. Documentatia minima obligatorie aferenta desfasurarii activitatii unitatii de transfuzie sanguina din 
spital cuprinde urmatoarele:  

19.    a) evidenta stocului de sange si a produselor derivate (intrari, provenienta, iesiri pentru transfuzie, 
rebut si cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguina, predare incinerare etc.);  

20.    b) evidenta bonurilor-cerere de sange si produse derivate;  
21.    c) evidenta testarilor grupului sanguin ABO/Rh si a rezultatelor;  
22.    d) evidenta probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a procedurilor transfuzionale si a reactiilor 

secundare;  
23.    e) repertoar cu pacientii testati ABO/Rh si depistajspecificitate anticorpi;  
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24.    f) evidentele monitorizarii temperaturilor echipamentelor frigorifice;  
25.    g) evidentele stocului de reactivi;  
26.    h) documente privind reactivii (certificat de calitate de la producator, prospecte);  
27.    i) evidentele verificarilor echipamentelor;  
28.    j) proceduri operatorii standard de lucru;  
29.    k) fisa postului pentru fiecare angajat;  
30.    l) formulare tipizate pentru rezultate, comanda sange si produse de sange de la centrul de transfuzie 

sanguina;  
31.    m) evidenta gestionarii si neutralizarii deseurilor generate din activitatea unitatii de transfuzie 

sanguina.  
Art.71 Atributii personal 

Medicul coordonator al unitatii de transfuzie sanguina are urmatoarele atributii:  
   a) asigura organizarea si functionarea unitatii de transfuzie sanguina din spital;  
   b) asigura aprovizionarea corecta cu sange total si componente sanguine, precum si cu materiale sanitare, 
reactivi, consumabile, in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu activitatea de transfuzie 
sanguina din spital;  
 c) raspunde de gestiunea sangelui total si a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie 
sanguina teritorial;  
   d) indruma, supravegheaza, controleaza si raspunde de activitatea asistentilor medicali din subordine;  
   e) contrasemneaza buletinele de analiza cu rezultatul testarilor efectuate de asistentii medicali; in cursul 
programului de garda, aceasta responsabilitate revine medicului anestezist de garda;  
   f) indruma si supravegheaza prescrierea si administrarea corecta a terapiei transfuzionale in sectiile 
spitalului;  
   g) pastreaza evidenta reactiilor si complicatiilor posttransfuzionale, in calitate de coordonator local in cadrul 
sistemului national de hemovigilenta;  
   h) ia masuri pentru prevenirea si aplicarea de urgenta a tratamentului necesar pacientilor la care apar reactii 
adverse severe si/sau incidente adverse severe posttransfuzionale;  
   i) consiliaza medicii prescriptori din spital in vederea unei cat mai corecte indicatii de terapie transfuzionala, 
avand obligatia de a se opune administrarii transfuziilor nejustificate;  
   j) raspunde de intocmirea completa si corecta a documentatiei existente in unitatea de transfuzie sanguina;  
   k) raspunde de utilizarea corecta si de intretinerea echipamentelor si aparaturii din dotarea unitatii.  

Art.72 Asistentii medicali care lucreaza in unitatea de transfuzie sanguina din spital sunt 
subordonati medicului coordonator si au urmatoarele atributii:  
   a) desfasoara activitatile specifice unitatii de transfuzie sanguina din spital, in limitele competentelor lor, 
sub directa indrumare si supraveghere a medicului coordonator;  
   b) efectueaza testarile pretransfuzionale;  
c) raspund de aparitia reactiilor adverse severe si a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de 
stocarea, manipularea necorespunzatoare a sangelui total si a componentelor sanguine sau de efectuarea 
gresita a testarilor pretransfuzionale;  
   d) supravegheaza functionarea si intretinerea echipamentelor din dotarea unitatii de transfuzie sanguina, din 
spital, luand masuri in conditiile aparitiei unor defectiuni in functionarea acestora, conform procedurilor 
standard;  
   e) intocmesc documentatia pentru activitatile desfasurate.  
Art.73 Atributiile medicului prescriptor sunt urmatoarele:  
   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) comunica 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) semneaza si parafeaza formularul-tip "cerere de sange";  
   d) supravegheaza efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului si desfasurarea 
procedurii de administrare a transfuziei;  
   e) urmareste evolutia posttransfuzionala a pacientilor in urmatoarele 48 de ore;  
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   f) administrarea repetata de sange 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) promoveaza importanta donarii de sange voluntare si neremunerate in randul pacientilor si 
apartinatorilor;  
   i) in timpul programului de garda, toate aceste atributii revin medicului de garda din sectia de spital 
respectiva;  
   j) inscrie in biletul de externare al pacientului informatii relevante privind administrarea terapiei 
transfuzionale.  
Art.74 Atributiile asistentilor din sectiile de spital, care administreaza sangele total sau componentele 
sanguine, sunt urmatoarele:  
   a) iau cunostinta de indicatia de transfuzie sanguina facuta de medicul prescriptor;  
   b) recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completeaza si semneaza formularul "cerere de sange" pentru 
unitatea de transfuzie sanguina din spital, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale;  
   c) efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului;  
   d) efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si in 
urmatoarele ore;  
   e) inregistreaza in foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile 
relevante privind procedura efectuata;  
   f) in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita medicul 
prescriptor sau de garda;  
   g) returneaza unitatii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sange total sau componente sanguine 
transfuzate, precum si unitatile netransfuzate.  

 
CAPITOLUL 10 
STERILIZAREA 

 
Art.75  Sterilizarea are, înăprincipal,ăurm toarele atribu ii:ă 
1.ăverificareaămoduluiădeăpreg tire și împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare și respingerea 
truselorănecorespunz toare;  

2.ăeliminareaăînc rc turiiămicrobiene,ăînc rc turii organice și a biofilmului de pe dispozitivele medicale;  

3. sterilizarea propriu–zis ăși sistemul de control al procesului;  

4. procedurile de control și marcare a produselor finite;  

5. sesizarea eventualelor neconformit iăși luarea imediat ăaăm surilorănecesare;ă 

6. înregistrarea și arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;  

7. efectuarea steriliz rii,ărespectând normele tehnice de sterilizare și instruc iunileădeăsterilizareăaăfiec ruiă
aparat;  

8. banderolarea și etichetarea truselor și pachetelor cu materiale sterilizate;  

9.ă inereaăeviden eiăactivit iiădeăsterilizare pe aparate și saraje;  

10. efectuarea testelor de control șiăeviden aăacestora;  

11. asigurarea circuitului de stocare, distribu ie,ătransport la utilizatori;  

12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului și integritatea dispozitivelor medicale;  

13. supravegherea și corectareaăcondi iilorădeădesf șurare a procesului de sterilizare;  

14. verificarea calit iiăaerului,ăapeiăși a fluidelor utilizate;  

15. verificarea st riiădeăigien  aăsuprafe elor;ă 
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16.ăverificareaămoduluiădeăfunc ionareăaăechipamentelor de sterilizare  
 
CAPITOLUL 11. LIMITA DE COMPETENTA SI DELEGAREA DE ATRIBUTII/COMPETENTA 

Art.76. LIMITELE DE COMPETEN  

Competenta exprima limitele în cadrul carora viitorul titular al postului are dreptul de a actiona 

pentru realizarea obiectivelor individuale si exercitarii atributiilor. 

- competentele se completeaza si cu altele specifice locului de munca.  

 - aprobarea si delegarea de atributii se completeaza numai pentru functiile de conducere. 

Art.77. DELEGAREA DE ATRIBUTII/COMPETENTA 
 
Este oă clauz ă prină careă angajatorul sau un salariat cuă func ieă deă conducereă deleag ă unuiă salariat din 

subordinea sa o parte din atribu iileă ceă îiă revin.Aceast ă clauz ă este tipic ă situa ieiă înă careă angajatorul are 
încredere în salariatulăc ruiaăîiădeleag ăatribu iileă îns ăînăuneleăcazuriăseăpoate conveni la o astfelădeăclauz ă
înc ădeălaăîncheiereaăcontractuluiăindividualădeămunc . 

Managerul stabileste, in scris, limitele competentelor si responsabilitatilor pe care le delega. 
Cerinte generale: 

- Delegarea de competenta se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate 
de persoanele delegate si de riscurile associate acestor decizii; 

- Salariatul delegate trebuie sa aiba cunostinta, experienta si capacitatea necesare efectuarii 
actului de autoritate incredintat; 

- Asumarea responsabilitatii, de catre salariatul delegate, se confirma prin semnatura; 
- Subdelegarea este posibila cu acordul managerului; 
- Delegarea de competent nu exonereaza pe manager de responsabilitate. 

Delegarea de atribu iiăpoateăfiăadmis ăînăcazulăînăcare: 
-seăfaceădeăc tre un salariat ceăde ineăoăfunc ieădeăconducereăşiădreptul legal de a delega din atribu iileăsale; 
-seă refer ă laă ună salariat care dispune de competen ă profesional ,ă deă autoritateaă şiămijloaceleă necesare 

pentruăaăînf ptui atribu iileăînăcauz ; 
-seăcereăcaăaceleaşiăatribu iiăsa fie delegate unui singur salariat şiănuămaiămultorăsalaria i.Celăcareăaădelegat 

atribu iileăeste exonerat deăr spundereăchiarăşiăpenal ăînăurmaădeciziilorăpeăcareăleăiaădelegatulăînăfunc ie.ăDac ă
exist ăînăcontractulădeămunc ăoăastfelădeăclauz ăşiăatribu iileădelegate nu sunt îndeplinite atunciăseăconsider ăc ă
nu au fost  îndeplinite atribu iileădeăserviciuăşi,ăînăm sura în care salariatul este culpabil, va justifica aplicarea 
uneiăsanc iuniădisciplinare. 

 
Asfel se vor respecta urmatoarele etape: 

a.) identificarea sarcinilor delegabile  
b.) pe baza acestor liste se va nominaliza persoana delegat ; 
c.) obținerea acordului de voinț ăalăpersoaneiădelegate, pentru delegare; 
d.)  informarea colectivului din care face persoana delegat ăînăleg tur ăcuăstatutul dublu al acesteia  - de 
subordonat, dar șiădeăpersoan ădesemnat ăs ăpreia,ăprinădelegare,ăuneleăsarcini,ăcompetențe și responsabilit ți 
ce revin managerului (șefului ierarhic superior). 
e.)  informarea și obținerea acordului de principiu al managerului amplasat la un nivel ierarhic superior 
celuiăcareădeleag ă(etap ănecesar ădinăcauzaăfenomenuluiădeădedublareăaăresponsabilit ții). 
 
LISTAăDEăGRUPAREăAăSARCINILORăINăVEDEREAăDELEG RII 

NR 
CRT 

DENUMIREA SARCINII 
POSIBILITATEA DE A DELEGA 

DELEGABILA 
POTENTIAL 

DELEGABILA 
NEDELEGABILA 
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LISTA SARCINILOR IN VEDEREA DELEGĂRII 
NR 

CRT 
SARCINA 

DELEGATA 
COMPETENTA 

AFERENTA 
RESPONSABILITATEA 

ASUMATA 
SUBORDONATUL 

DELEGAT 

     
 
 
CAPITOLUL 12. PROCEDURA DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRITIC 

 
Art.78  Prezentul protocol s-a intocmit in baza prevederilor Ordinului 1091/2006 privind aprobarea 

protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.  
1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. Inainte de 

efectuarea transferului, medicii au obligatia sa evalueze pacientul si sa-i asigure tratamentul necesar 
stabilizarii in vederea transferului; examinarile si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisa pacientului. O 
copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are obligatia sa il 
informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor beneficii ale transferului, 
consemneaza aceasta informare. Acceptul pacientului sau al apartinatorilor se obtine inaintea inceperii 
transferului. In cazul in care acceptul nu poate fi obtinut, acest lucru este documentat si motivele sunt 
explicate in fisa pacientului. Acceptul pentru transfer se obtine de la spitalul care primeste pacientul, inaintea 
inceperii transferului cu exceptia cazurilor in care pacientul necesita un transfer de urgenta fiind instabil 
hemodinamic sau in pericol vital eminent. Documentatia ce cuprinde starea pacientului, investigatiile 
efectuate, rezultatele, medicatia administrate etc sunt copiate si transmise spitalului care primeste pacientul, 
investigatii imagistice efectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentatia medicala a pacientului.  

2. Persoane responsabile de evaluarea pacientului si organizarea transferului  
- medicul de garda din CPU  
- medicul chirurg de garda  
- medicul internist de garda  
- medicul cardiolog de garda, etc.  

3. Responsabilitatile medicului care cere transferul:  
a. identifica pacientul cu indicatie pentru transfer  
b. initiaza procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare  
c. asigura stabilizarea maxima posibila a pacientului  
d. determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectueaza transferal  
e. evita intarzierile nejustificate din punct de vedere medical asigura pastrarea unui nivel adecvat si constant 
de ingrijire pe durata transferului, pana la preluarea pacientului de catre medicul din unitatea primitoare, prin 
indicarea la solicitarea transferului a competentelor echipajului si a nivelului de dotare necesara pentru 
realizarea in cele mai bune conditii a transferului  
g. transfera documentatia si rezultatele investigatorului catre unitatea primitoare  

4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului  
- medicul care solicita transferul are obligatia sa se asigure ca:  
a. transferul se efectueaza de personal calificat care detine echipamente si medicamente necesare pentru a face 
fata eventualelor complicatii  
b. exista medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigura de unitatea care solicita transferul , 
pentru toata durata acestuia  
c. in lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera pacientul asigura 
personal de insotire  
d. medicul care solicita transferul are obligatia de a mentiona competentele echipajului care sa asigure 
transferul si dotarea necesara in acest scop  

5. Informatii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul:  
a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon  
b. istoricul afectiunii  
c. in caz de trauma, mecanismul leziunii, data si ora accidentului  
d. afectiuni / leziuni identificate  
e. antecedente medicale  
f. medicatia administrata si medicatia curenta  
g. medicul curant al pacientului si date de contact  
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h. semne vitale la sosire in spital  
i. masuri terapeutice efectuate si rezultate obtinute  
j. rezultatele testelor, diagnostice si ale analizelor de laborator  
k. solutii intravenoase administrate  
l. semnele vitale, inclusiv GCS, masurate si documentate periodic in spitalul care cere transferul  
m. fisa medicala din prespital, daca pacientul a ajuns cu ambulanta  
n. fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic prevazuta in anexa 3 la prezentul protocol cu 
functiile vital masurate si documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamente si solutii 
administrate pe durat transferului  
o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul  
p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul  
q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul  

6. Criteriile, indicatiile si contraindicatiile transferului pe calea aerului  
6.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat  
Criterii generale:  
a. pacientul se afla in stare critica si necesita investigatii, ingrijiri de specialitate intr-o unitate tertiara  
b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia (IMA ce necesita angioplastie)  
Criterii specifice:  
a. pacient cu starea de constienta alterata, necesitand investigatii / TI / IOT / ventilatie mecanica  
b. anevrism disecat de aorta  
c. hemoragie cerebrala  
d. hipotermie  
e. interventii cardiace de urgenta  
f. disritmii maligne  
g. IMA, tromboliza sau angioplastie  
h. pacient in soc, necesita IOT / ventilatie mecanica  
i. pacient instabil ce necesita investigatii avansate ce nu pot fi efectuate in spital  
j. intoxicatii severe  
6.2. Criterii de transfer al pacientului adult traumatizat  
1. Sistem nervos central: a. trauma craniocerebrala  
b. leziuni majore ale coloanei si / sau leziuni medulare  
2. Torace:  
a. mediastin largit sau alte semen ce sugereaza leziuni ale vaselor mari  
b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc)  
c. contuzie pulmonara  
d. leziune cardiaca  
e. pacienti care necesita IOT / ventilatie  
f. pacienti care necesita ventilatie prelungita si ingrijiri speciale  
3. Bazin / abdomen:  
a. fracturi instabile ale bazinului  
b. fracturi de bazin cu soc si hemoragie continua  
c. leziuni / fracturi deschise ale bazinului  
4. Extremitati:  
a. fracturi deschise grave  
b. amputatie traumatica cu potential de reimplantare  
c. fracturi articulare complexe  
d. leziune majora prin strivire  
e. ischemia unei extremitati  
5. Politrauma:  
a. traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al fetei toracelui, abdomenului sau al bazinului  
b. orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni corporale care pun in pericol viata pacientului  
c. arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave  
6. Factori agravanti:  
a. varsta > 55 de ani  
b. copii  
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c. afectiuni cardiace sau pulmonare preexistente  
d. diabet insulinodependent, obezitate morbida  
e. sarcina  
f. imunodepresie  
7. Agravare secundara (sechele tardive)  
a. necesitatea ventilatiei mecanice  
b. sepsis  
c. insuficienta organica sau pluriorganica (deteriorarea la nivel SNC, cardiac,  
pulmonar, hepatic, renal sau a sistemului de coagulare)  
d. necroza tisulara majora  
7. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul protocol de transfer si vor fi  completate de persoanele 
responsabile de evaluarea pacientului si organizarea transferului.  
 

CAPITOLUL 13 .Laboratoare/compartimente 
 

Art.79  
A.Laboratoarele de analize medicale  func ioneaz ăsiăauăurm toarele atribu ii: 

•ă Sunt furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în examinarea produselor provenite din 
organismul uman, în scopul stabilirii, complet riiăsauăconfirm riiăunuiădiagnostic. 
•ăCoordonatorul activit iiăde laboratorăvaăac ionaăpermanent pentruăorganizareaăînăceleămaiăbuneăcondi iiăaă
activit iiădeăprogramare,ădeărecoltareăşiădeătransport a probelor, de transmitere a rezultatelor, de discutare în 
comun a cazurilor deosebite, de instruire a personalului din subordine,ăînăscopulăcunoaşterii posibilit ilorădeă
expunereă şiă aă condi iiloră tehnice de recoltareă şiă efectuare a acestora; laboratorulă medicală colaboreaz ă cuă
sec iileăcuăpaturi. 
•ăLaboratoareleăfunc ioneaz ăpeăbazaăunuiăprogramădeălucruăafişat şiăadusălaăcunoştin ăsec iilorăcuăpaturi care 
cuprinde: 
- zileleăşiăoreleădeărecoltare a probelor pentru bolnavii spitaliza i; 
-zileleăşiăoreleădeărecoltare sau executare a anumitor analize deosebite; 
-orele de eliberare a rezultatelor de la laborator; 
•ăCazurileăde urgen ăseăexcepteaz ădeălaăprogramareaăacestor activit i. 
•ă ransportul produselor biologice în spitală c tre laboratoră seă asigur ă înă condi iiă corespunz toare,ă deă c tre 
cadreleămediiăşiăauxiliareădinăsec iileăcuăpaturi. Rezultatul examenului se pune la dispozi iaăsec iilorăcu 
paturi,ăînăaceeaşiăziăsauăcât maiăcurândădup ăefectuareaăşiăob inereaărezultatului. 
•ă Executarea investiga iloră medicaleă deă laboratoră seă faceă peă bazaă recomand riiă mediculuiă curant, care va 
completa,ă parafaă şiă semnaă biletul de trimitere,ă ceă vaă con ine,ă peă lâng ă diagnosticulă bolii,ă numeleă şiăCodulă
Numeric Personal al pacientului. 
•ăRedactarea rezultatelorăseăfaceădeăpersonalulăcuăpreg tireăsuperioar ădinăcadrulălaboratorului, care va semna 
şiăparafaărezultatele; 
 

Art.80  
B. Laboratorul de radiologie si imagistica medicala areăurm toarele atribu ii: 

Colaboreaz ăcuămediciiăclinicieniăînăscopulăpreciz riiădiagnosticului ori de câte ori este nevoie; 
Organizeaz ăşiăutilizeaz ăcorespunz tor filmotecaăclasic ăşiăelectronic ; 
Seăpreocup ădeăaplicareaăm surilorădeăprevenireăaăiradieriiăpatologice sau inutileăaăbolnavilorăşiăaăpersoaneloră
din laborator; 
Organizeaz ăprogramareaăşiăefectuareaăexamenelorăradiologiceăşiădeăimagistic ăînătimp util; 
Organizeaz ăredactarea corect ăşiădistribuirea la timp a rezultatelor; 
Organizeaz ăşiăcontroleaz ăraportareaăc tre serviciul tehnic în cel mai scurt timpăaăoric reiădefec iuniăap rute 
la aparatura de specialitate; 
Şefulă laboratorului stabileşteă necesarulă deă produseă înă vedereaă uneiă func ion riă normaleă aă laboratorului, 
asigurândărealizareaăp r iiăcorespunzatoareăaăPlanuluiăanualădeăachizi iiăalăspitalului; 
Personalul care lucreaza in Laboratorul de radiologie mai are urmatoarele atributii conform legislatiei in 
vigoare privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare : 
a) asigurarea si mentinerea: 
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- securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de 
interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor 
asociate acestora; 
- evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a tuturor surseloutilizate sau produse in 
activitatea propie; 
b) respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea oricaror depistari, conform 
reglementarilor specifice; 
c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat ; 
dezvoltarea propiului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura desfasurarea activitatilor 
autorizate fara risc inacceptabile de orice natura ; 
e) sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea propie ; 
f) sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, 
conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri ; 
 
 Art.81   C. LABORATORULăDEăRECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăăŞIăBALNEOLOGIE,ă 
areăurm toarele atribu ii: 
 
- inereaăeviden eiăbolnavilor,ăinvalizilorăşiădeficien ilorăincluşiăînăac iunileădeărecuperareaăămedical ă(adul iăăşiă
copii), în colaborare cu cabinetul de expertiz ămedical ăăşiărecuperareăaăăcapacit iiădeămunc ;ă 
 -întocmireaă planuriloră deă recuperareă medical ă aă bolnavilor,ă invaliziloră ă şiă deficien ilor,ă ă împreun ă cuă
personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulatoriul de  specialitate; 

 
Art.82  D. CompartimentulădeăPrevenireăşiăControlăalăInfec iilorăNozocomiale 

 
 Compartimentul de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale, este organizat pe profil de activitate 

si este un compartiment fara paturi în baza ordinului MS nr.916/2006 privind supravegherea, controlul, 
prevenirea infectiilor nosocomiale.. 

 Activitatea sectiei de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale se desfasoara pe baza unui plan de 
munca aprobat de managerul spitalului, care controleaza direct activitatea sectiei respective si de câte ori este 
nevoie. 

ATRIBUTII: 
  Art.82.1 Compartimentul de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale are în principal urmatoarele 
atributii: 

-Prevenirea infectiilor nozocomiale este un obiectiv permanent al compartimentului si se realizeaza 
prin: 
a) masuri de igiena spitaliceasca (conditii de cazare, microclimat, alimentatie, aprovizionare cu apa, 
îndepartarea reziduurilor, sterilizare, curatenie, dezinfectie etc.); 
b) alegerea procedurilor de investigatie si tratament cu risc minim de infectie, aplicarea tehnicilor aseptice, a 
masurilor de antisepsie si utilizarea judicioasa a antibioticilor; 
c) aprecierea exacta si prompta a potentialului infectios si receptivitatii bolnavilor si aplicarea masurilor de 
izolare de protectie a receptivilor atât prin amplasare, cât mai ales, functional; 
d) supravegherea clinica a bolnavilor pentru depistarea infectiilor nozocomiale si a celorlalte boli infectioase, 
supravegherea starii de sanatate a personalului, aplicarea masurilor de control, asigurarea informarii 
epidemiologice, a înregistrarii, analizei si raportarii cazurilor; 
e) asigurarea pregatirii corespunzatoare a întregului personal al spitalului; 

- Scopul principal al activitatii sectiei de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale, este eliminarea 
transmiterii parentale a infectiilor sanguine (HIV, hepatita B), evitarea izbucnirilor epidemice si reducerea 
mortalitatii prin aceste infectii. Un loc important în activitatea cadrelor medico-anitare trebuie sa îl ocupe 
prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale. 

1. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, 
membrii Comitetului Director, au urmatoarele atributii: 
- solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 
- organizarea si functionarea serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si/sau realizarea 
contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale; 
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- asigura conditiile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 
supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 
- asigura analiza anuala a andeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obtinute, eficienta 
economica a masurilor si investitiilor finantate; 
- verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor fundamentate prin planul anual de 
activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si imbunatatirea continua a conditiilor de 
desfasurare a activitatilor si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscului pentru infectie 
nosocomiala; 
- derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau 
impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau 
combaterii infectiilor nosocomiale; 
- comitetul director al spitalului va asigura conditiile de igiena, privind cazarea si alimentatia pacientilor; 
- delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare a sesizarii asistatilor 
an privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau 
situatii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infectie 
nosocomiala depistata si declarata; 
- asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea, stocarea, 
prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile nosocomiale. 
2. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, Managerul 
unitatii are urmatoarele atributii: 
- raspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in 
conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferentiat in functie de incadrarea unitatii an conformitate cu 
legea; 
- participa la definitivarea propunerilor de activitate si achizitii cuprinse in planul anual al unitatii pentru 
supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 
- raspunde de asigurarea bugetara aferenta activitatilor cuprinse in planul anual aprobat pentru supravegherea 
si controlul infectiilor nosocomiale; 
- controleaza si raspunde pentru organizarea si derularea activitatilor proprii ale serviciului si responsabilului 
nominalizat cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, ca structura de activitate an directa 
subordine si coordonare; 
- controleaza respectarea normativelor cuprinse in planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul 
infectiilor nosocomiale de la nivelul sectiilor si serviciilor din unitate, in colaborare cu responsabilul 
coordonator al activitatii specifice si cu medicii sefi de sectie; 
- analizeaza si propune solutii de rezolvare, dupa caz, alocare de fonduri, pentru sesizarile 
serviciului/responsabilului de activitate specifica in situatii de risc sau focar de infectie  nosocomiala; 
- verifica si aproba evidenta interna si informatiile transmise esaloanelor ierarhice, conform legii sau la 
solicitare legala, aferente activitatii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, si 
masurile de control al focarului de infectie nosocomiala din unitate; 
- solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializata sau din proprie initiativa, expertize si 
investigatii externe, consiliere profesionala de specialitate si interventie in focarele de infectie nosocomiala; 
- angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestatii de specialitate; 
- reprezinta unitatea an litigii juridice legate de raspunderea institutiei in ceea ce priveste infectiile 
nosocomiale, respectiv actioneaza in instanta persoanele fizice, in cazul stabilirii responsabilitatii individuale 
pentru infectie nosocomiala. 
3. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, Directorul 
Medical are urmatoarele atributii: 
- utilizarea in activitatea curenta, la toate componentele activitatilor medicale de preventie, diagnostic, 
tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de 
sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de 
igiena oferite pe perioada ingrijiriilor acordate; 
- raspunde de aplicarea Precautiunilor universale si izolare speciala a bolnavilor; 
- raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica 
aseptica de catre acesta; 
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- urmareste circulatia germenilor in spital, mentine legatura cu laboratorul de microbiologie si sesizeaza orice 
modificare; 
- urmareste respectarea circuitelor functionale din spital/sectie in functie de specific; 
- raspunde de starea de curatenie din sectie, de respectarea normelor de igiena si antiepidemice; 
- propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor 
nosocomiale si mentinerii starii de igiena; 
- controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie; 
- controleaza igiena bolnavilor si a insotitorilor si face educatia sanitara a acestora; 
- urmareste efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor si insotitorilor si le 
indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situatie pe care o aduce la cunostinta medicului sef de sectie si 
managerului spitalului; 
- constata si raporteaza managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, 
incalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora; 
- organizeaza si supravegheaza pregatirea saloanelor pentru dezinfectii periodice si ori de cate ori este nevoie; 
- participa la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si sterilizarii ampreuna cu echipa 
compartimentului/serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; 
- urmareste in permanenta respectarea de catre personal si insotitori a masurilor de izolare si controleaza 
prelucrarea bolnavilor la internare; 
- anunta la serviciul de internari locurile disponibile, urmareste internarea corecta a bolnavilor in functie de 
grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate; 
- urmareste aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru 
supravegherea contactilor; 
- instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste aplicarea acestor 
masuri; 
- semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului; 
- instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate de 
vizitatori si personalul spitalului care nu lucreaza la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerarii an 
saloane); 
- instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea si pastrarea lenjeriei 
murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul si pastrarea 
lenjeriei curate; 
- urmareste modul de colectare a deseurilor infectioase si neinfectioase, a depozitarii lor, a modului de 
transport si neutralizare a acestora; 
- controleaza si instruieste personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului igienic, precum si 
asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune medicului sef de sectie masuri disciplinare an 
cazurile de abateri. 
4. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, Directorul 
Financiar - Contabil are urmatoarele atributii: 
- planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat; 
- derularea achizitiilor si platilor an conformitate cu legislatia; 
- evaluarea prin bilantul contabil al eficientei indicatorilor specifici. 
5. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, medicul 
responsabil pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, are urmatoarele atributii: 
- elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale din 
unitatea sanitara; 
- solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea si controlul infectiilor 
nosocomiale, conditie a autorizarii sanitare de functionare, respectiv componenta a criteriilor de acreditare; 
- organizeaza activitatea serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale pentru 
implementarea si derularea activitatilor cuprinse an planul anual de supraveghere si control al infectiilor 
nosocomiale al unitatii; 
- propune si initiaza activitati complementare de preventie sau de control cu caracter de urgenta, an cazul unor 
situatii de risc sau focar de infectie nosocomiala; 
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- raspunde pentru planificarea si solicitarea aprovizionarii tehnico-materiale necesare activitatilor planificate, 
respectiv pentru situatii de urgenta; 
- raspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii; 
- asigura accesibilitatea la perfectionarea/pregatirea profesionala, raspunde pentru instruirea specifica a 
subordonatilor directi si efectueaza evaluarea performantei activitatii profesionale a subordonatilor; 
- elaboreaza cartea de vizita a unitatii care cuprinde: caracterizarea succinta a activitatilor acreditate; 
organizarea serviciilor; dotarea edilitara si tehnica a unitatii in ansamblu si a subunitatilor din structura; 
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 reziduurilor menajere, precum si a celor rezultate din 
activitatile de asistenta medicala;  
-circuitele organice si functionale din unitate etc., in vederea caracterizarii calitative si cantitative a riscurilor 
pentru infectie nosocomiala; 
- intocmeste harta punctelor si segmentelor de risc pentru infectie nosocomiala privind modul de sterilizare si 
mentinerea sterilitatii in unitate, decontaminarea mediului fizic si curatenia din unitate, zonele "fierbinti" cu 
activitate de risc sau cu dotare tehnica si edilitara favorizanta pentru infectii nosocomiale; 
- elaboreaza "istoria" infectiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale aparitiei 
focarelor; 
- coordoneaza elaborarea si actualizarea anuala, impreuna cu consiliul de conducere si cu sefii sectiilor de 
specialitate, a ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale, care va cuprinde: 
legislatia in vigoare, definitiile de caz pentru infectiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere si 
tehnici de angrijire, precautii de izolare, standarde aseptice si antiseptice, norme de sterilizare si mentinere a 
sterilitatii, norme de dezinfectie si curatenie, metode si manopere specific sectiilor si specialitatilor aflate in 
structura unitatii, norme de igiena spitaliceasca, de cazare si alimentatie etc. Ghidul este propriu fiecarei 
unitati, dar utilizeaza definitiile de caz care sunt prevazute in anexele la ordin; 
- colaboreaza cu sefii de sectie pentru implementarea masurilor de supraveghere si control al infectiilor 
nosocomiale an conformitate cu planul de actiune si ghidul propriu al unitatii; 
- verifica respectarea normativelor si masurilor de prevenire; 
- organizeaza si participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activitatilor derulate; 
- participa si supravegheaza - in calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unitatii si sectiilor; 
- supravegheaza, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru 
infectiile suspecte sau clinic evidente; 
- colaboreaza cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor 
patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor de activitate si a caracteristicilor izolatelor sub aspectul 
antibiocinotipiilor; 
- solicita si trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinta, atat in scopul obtinerii unor 
caracteristici suplimentare, cat si an cadrul auditului extern de calitate; 
- supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru 
instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii; 
- supravegheaza si controleaza efectuarea decontaminarii mediului de spital prin curatare chimica si 
dezinfectie; 
- supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararea si 
distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activitatii la bucataria dietetica, lactariu, biberonerie etc.; 
- supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie; 
- supravegheaza si controleaza activitatea de andepartare si neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de 
reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala; 
- supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia asistatilor si 
vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar 
sau postliceal; 
- supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor profesionale de 
supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si tratament pentru infectiile nosocomiale; 
- supravegheaza si controleaza corectitudinea inregistrarii suspiciunilor de infectie la asistati, derularea 
investigarii etiologice a sindroamelor infectioase, operativitatea transmiterii informatiilor aferente la structura 
de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; 
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- raspunde prompt la informatia primita din sectii si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile 
suspecte de infectie nosocomiala; 
- dispune, dupa anuntarea prealabila a directorului medical al unitatii, masurile necesare pentru limitarea 
difuziunii infectiei, respectiv organizeaza, dupa caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare; 
- intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind 
focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in 
focar; 
- solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementarilor an 
vigoare; 
- coordoneaza activitatea colectivului din subordine in toate activitatile asumate de compartimentul/serviciul 
sau colectivul de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale. 
- intocmeste, pentru subordonati, fisa postului si programul de activitate; 
- raporteaza sefilor ierarhici problemele depistate sau constatate in prevenirea si controlul infectiilor 
nosocomiale, prelucreaza si difuzeaza informatiile legate de focarele de infectii interioare investigate, prezinta 
activitatea profesionala specifica i fata consiliului de conducere, a directiunii si a consiliului de administratie; 
- intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, in cazurile de investigare a 
responsabilitatilor pentru infectie nosocomiala. 
6. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, sefului 
laboratorului analize medicale (microbiologie), are urmatoarele atributii: 
- implementarea sistemului de asigurare a calitatii, care reprezinta un ansamblu de actiuni prestabilite si 
sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerintele 
referitoare la calitate; 
- elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul si prezervarea corecta a probelor biologice, 
care vor fi ansotite de cererea de analiza completata corect; 
- elaborarea manualului de biosiguranta al laboratorului, utilizand recomandarile din Ghidul national de 
biosiguranta pentru laboratoarele medicale (editia 1/2005 sau cea mai recenta editie) in scopul evitarii 
contaminarii personalului si a mediului; 
- intocmirea si derularea programului de instruire a personalului din subordine in domeniul specific al 
prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale; 
- identificarea corecta a microorganismelor patogene; 
- in cazul suspiciunii de infectie nosocomiala va asigura identificarea cat mai rapida a agentului etiologic al 
infectiilor nosocomiale, din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtatori (daca este necesar, pana la 
nivel de tipare intraspecie); 
- furnizarea rezultatelor testarilor intr-o forma organizata, usor accesibila, in cel mai scurt timp; 
- testeaza sensibilitatea/rezistenta la substante antimicrobiene a microorganismelor cu semnificatie clinica, 
utilizand metode standardizate; 
- isi va selecta seturile de substante antimicrobiene adecvate pe care le va testa, in functie de particularitatile 
locale/regionale ale rezistentelor semnalate in ultima perioada de timp, si antibioticele utilizate, cu respectarea 
integral a recomandarilor standardului aplicat; 
- furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru imbunatatirea calitatii actului medical, prin adoptarea 
unor decizii care sa conduca la reducerea riscului de aparitie a unor infectii cauzate de bacterii rezistente la 
antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 
- realizeaza baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 
- monitorizeaza rezultatele neobisnuite si semnaleaza riscul aparitiei unui focar de infectie nosocomiala pe 
baza izolarii repetate a unor microorganisme cu acelasi fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme 
rare ori prin izolarea unor microorganisme inalt patogene sau/si multirezistente; 
- raporteaza, in regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin monitorizarea izolarilor de 
microorganisme si a rezistentei la antibiotice si periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere si control al 
infectiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene si evolutia 
rezistentei la antibiotice; 
- monitorizeaza rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului si medicului 
epidemiolog; 
- monitorizeaza impactul utilizarii de antibiotice si al politicilor de control al infectiilor la nivelul spitalului; 
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- spitalele care primesc finantare pentru controlul infectiilor nosocomiale asigura in cadrul programului 
national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem santinela izolarea, identificarea si testarea 
rezistentei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, si colaboreaza la nivel national pentru aplicarea protocoalelor 
Sistemului european de supraveghere a rezistentei la antibiotice; 
- stocheaza tulpini microbiene de importanta epidemiologica i vederea studiilor epidemiologice comparative, 
cu respectarea reglementarilor legale privind biosecuritatea si biosiguranta (de exemplu, Legea nr. 339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope); 
- trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere in sistem santinela a infectiilor 
nosocomiale si protocoalelor EARSS si/sau an orice suspiciune de infectie 
nosocomiala, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculara si aprofundarea mecanismelor de 
rezistenta la antibiotice. 
7. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, farmacistul are 
urmatoarele atributii: 
- obtinerea, depozitarea si distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizand practici care limiteaza posibilitatea 
transmisiei agentului infectios catre pacienti; 
- distribuirea medicamentelor antiinfectioase si tinerea unei evidente adecvate (potenta, incompatibilitate, 
conditii de depozitare si deteriorare); 
- obtinerea si depozitarea vaccinurilor sau serurilor si distribuirea lor in mod adecvat; 
- pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
- inaintarea catre serviciul de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor si 
tendintelor utilizarii antibioticelor; 
- pastrarea la dispozitie a urmatoarelor informatii legate de dezinfectanti, antiseptice si de alti agenti 
antiinfectiosi: proprietati active in functie de concentratie, temperatura, durata actiunii, spectrul antibiotic, 
proprietati toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii si mucoasei, substante care sunt incompatibile cu 
antibioticele sau care le reduc potenta, conditii fizice care afecteaza in mod negativ potenta pe durata 
depozitarii (temperatura, lumina, umiditate), efectul daunator asupra materialelor; 
- participarea la intocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanti si produse utilizate la spalarea si 
dezinfectarea mainilor; 
- participarea la intocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului si materialelor pacientilor; 
- participarea la controlul calitatii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului in spital, inclusiv 
selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) si monitorizarea. 
8. Avand in vedere Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 al Ministerului Sanatatii Publice, privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, asistenta/sora 
medicala de salon, are urmatoarele atributii: 
- implementeaza practicile de angrijire a pacientilor an vederea controlului infectiilor; 
- se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea practicilor 
adecvate pe toata durata dispensarizarii pacientilor; 
- mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon; 
- monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii; 
- informeaza cu promptitudine medicul specialist in legatura cu aparitia semnelor de infectie la unul dintre 
pacientii aflati in angrijirea sa; 
- initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii care prezinta semne ale 
unei boli transmisibile, atunci cand medicul nu este momentan disponibil; 
- limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la insotitori, personalul spitalului, alti 
pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
- mentine o rezerva asigurata si adecvata de materiale pentru cabinetul respectiv, medicamente si alte 
materiale necesare ingrijirii pacientului; 
- identifica infectiile nosocomiale; 
- investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant; 
- participa la pregatirea personalului; 
- participa la investigarea epidemiilor; 
- asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati, unde este cazul.  
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CAPITOLUL 14 .Ambulatoriul integrat al spitalului 
 

Art.83 Ambulatoriul de specialitate al spitalului s-a reorganizat conform Ordinului nr.39/2008 in 
Ambulatoriu integrat organizat în cadrul unit ilorăsanitare cu paturi,ăasigur ăasisten ămedical ăambulatorieăşiă
are în structura obligatoriu Cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialit ileăsec iilorăşiă
compartimentelor cu paturiă precumă şiă cabinete medicale în alte specialit i,ă dup ă caz,ă pentru a asigura o 
asisten ămedical ăcomplex . 

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se 
desf şoar ă înă sistem integrat şiă utilizeaz ă înă comună platoul tehnic cu respectareaă legisla ieiă în vigoare de 
prevenireăaăinfec iilorănosocomiale,ăînăvedereaăcreşterii accesibilit iiăpacien ilorălaăserviciiămedicaleădiverseă
şiăcomplete.  

Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrateăşiăraportate distinct. 
Medicii de specialitateă încadra iă înă spitală voră desf şuraă activitate în sistem integrat, spital – 

ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asisten ă medical ă spitaliceasc ă
continu ădup ăunăprogramăstabilit deăcomunăacordăcuăşefiiădeăsec iiăceăvaăfiăcomunicat Casei deăAsigur riădeă
S natate cu care spitalul are contract. 

Ină vedereaă creşterii accesibilit iiă popula ieiă laă serviciileă medicaleă ambulatorii de specialitate 
activitatea ambulatoriului integrat al spitaluluiăseăvaădesf şuraădeăregul ăînădou ătureădeăc tre toti medicii prin 
rota ie. 

Programareaănominal ăaămedicilorădinăsec iileădinăspecialitateăînăfunc ieădeăorganizareaăactivit iiăeste 
propus ădeăşefulăsec ieiăavizat ădeăDirectorulăMedicalăşiăaprobat ădeăManagerulăunit ii. 

Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat deă c tre DirectorulăMedicală careă r spundeă pentru 
activitateaămedical ădesf şurat ăînăcadrulăacestuia. 

Asisten aămedical ăambulatorieăseăasigur ădeăc tre medicii de specialitate acredita i,ăîmpreun ăcuăto iă
cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de specialitate din ambulatoriulăacord ă
urm toarele tipuri de servicii medicale: 
- examen clinic; 
- diagnostic; 
- investiga iiăparaclinice; 
- tratamente; 

Înărela iileăcontractualeăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tate, furnizorii de servicii medicale în asisten aă
medical ăambulatorie de specialitateăauăurm toareleăobliga ii: 
- s ăacordeăserviciiădeăasisten ămedical ăambulatorie de specialitateăasigura ilorănumaiăpeăbazaăbiletului de 
trimitere,ă cuă excep iaă urgen eloră şiă afec iuniloră confirmate care permit prezen aă direct la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai 
Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de 
specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia 
serviciilor medicale de recuperare – reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice; 
- sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege; 
- sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de 
trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului europen, a 
urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu; 
- s ă furnizezeă tratament adecvat şiă s ă respecteă condi iileă deă prescriereă aă medicamenteloră prev zute în 
Nomenclatorul de medicamente, conform regulement rilorăînăvigoare; 
- s ă nuă refuzeă acordareaă asisten eiămedicaleă înă cază deă urgen ămedical ,ă oriă deă câte ori se solicit ă serviciiă
medicale în aceste situa ii; 
- s ărespecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestateăşiăîntreaga activitateădesf şurat ă
în cabinetele medicale; 
- s ăofereă rela iiă asigura ilorădespreădrepturileăpeă careă leă auă şiă careădecurgădină calitatea de asigurat, despre 
serviciile oferiteăşiăs -lăconsiliezeăînăscopulăpreveniriiăîmboln virilorăşiăalăp str riiăs n t ii; 
- cabinetele de specialitateăvorădefiniămenevreleăcareăimplic ăsolu iiădeăcontinuitate a materialelor utilizateăşiăaă
condi iilorădeăsterilizare; 
- obligativitateaă p str riiă confiden ialit iiă fa ă deă ter iă asupraă datelor de identificareă şiă serviciileă
medicale acordateăasigura ilor 
- obligativitateaăacord riiăserviciilorămedicaleăînămodănediscriminatoriuăasigura ilor; 
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- obligativitatea respect riiădreptuluiălaăliber ăalegereăaăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăînăsitua iileădeă
trimitere pentru consulturi interdisciplinare; 
- neutralizarea materialuluiăşiăaăinstrumentelorăaăc rorăcondi iiădeăsterilizare nu esteăsigur ; 
- obligativitatea complet riiă prescrip iiloră medicaleă conexeă actului medical atunci cand este cazul 
pentruăafec iuni acute, subacute,ăcroniceă(ini iale); 
- obligativitatea actualiz riiălisteiăasigura ilorăcroniciăvizat ădeăcoordonatorul municipal pentru pentru 
afec iunileăcroniceăconformăregulamentului în vigoare; 
- existen aăunuiăplanădeăpreg tire continu ăaăpersonalului medical; 
- s ărespecteăconfiden ialitatea presta ieiămedicale; 
- s ărespecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare; 
- s ăinformezeămediculădeăfamilieăasupraădiagnosticuluiăşiătratamentului recomandat prin scrisoare medical ; 
- s ăîşiăstabileasc ăprogramulădeăactivitateăconformălegii,ăs ăîlăafişezeăîntr-un loc vizibil la cabinetulămedicalăşiă
s ăîlărespecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o alt ăactivitateămedical ăefectuat ădeătitular, sub 
inciden aăsanc iunilor administrative; 
- s ăînscrieăînăregistrul de consulta ii,ăpeălâng ădata efectu riiăconsulta iei,ăexamin rii,ăserviciuluiăprestat şiăoraă
exact ăaăprezent riiăpacientului la cabinet şiăoraădeăînceput a consulta iei; 
- s ăacordeăserviciiămedicaleădeăspecialitate tuturorăasigura ilor,ăf r ăniciăoădiscriminare,ăfolosindăformeleăceleă
mai eficienteăşiăeconomiceădeătratament; 
- s ă nuă încasezeă deă laă asigura iă contribu ieă personal ă pentru serviciile medicale prestate care se suport ă
integral de la C.N.A.S. conform listelorăşiăcondi iilorăprev zute de Contractul-cadru; 
- s ăraporteze corect şiăcomplet activitateaădepus ,ăconformăcuăcerin eleăcontractuale în vigoare; 
- s ădesf şoareăşiăactivitate preventiv ,ăprinăcreareaădeăconexiuniăcuămediciiădeăfamilie; 
- s ăse preocupe permanent deăacoperireaăfinanciar ăînăgradămaximăprinăserviciiăaăcheltuielilor cabinetului; 
- s ă nuă promovezeă şiă s ă nuă practiceă concuren aă neloial ă prină îndrumareaă pacien iloră sauă trimiterea de 
documente generatoareădeăfinan areăînăalte cabinet similare din afara structurii spitalului; 
- s ăparticipeălaăac iunileădeăinstruire organizateădeăD.S.P.PH.ăşiăC.N.A.S.ăprivindăaplicareaăunitar ăaăactelor 
normative privind asisten aămedical ; 

 Art.84 Consulta iileăbolnavilorăînăAmbulatoriul de specialitateăseăacord ădeămediciiăspecialişti pe baza 
biletului de trimitereăemisădeămediciiădeăfamilieăşiătrebuieăs ăcuprind ădiagnosticul prezumtivăşiămotivul 
trimiterii,ăcazurileădeăurgen ,ăprecumăşiăbolnavilorăafla iăînăsupraveghereămedical ăactiv ăliăseăacord  
asisten ămedical ăînăambulatoriul de specialitateăf r ăbilet de trimitere. 

Ambulatoriul de specialitate are în structur ăurm toarele cabinete de consulta ii: 
a) cabinet de ortopedie-traumatologie 
b) cabinet recuperare, medicina fizica si balneologie 
c) cabinet medicin ăintern  

Art.84.1  Manevre care implica solutii de continuitate cabinet recuperare, medicina fizica si 
balneologie: 

1.  Manevre care implica solutii de continuitate 

- injectii IM, IV, ID ;-ace si seringi de unica folosinta; Materiale folosite- manusi de unica folosinta;- 
branule;- vata 

2. Perfuzii  - seringi de unica folosinta;-trusa de perfuzii;- vata;-leocoplast;- fesi;- branule;-manusi 
chirurgicale de unica folosinta 

- la realizarea manevrelor se utilizeaza solutii dezinfectante pastrate in recipient etichetate corespunzator. 

-fizioterapie;- masaj;- kinetoterapie;-termometrizare;- tensiometru;- stetoscop 

     Art.84.2. Manevre care implica solutii de continuitate cabinet de medicina interna: 
- Injectii i.m.,i.v., subcutanate . Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de 
unica folosinta , branule , plasturi cu pansament steril , vata. 

- Perfuzii . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie , vata, plasturi cu 
pansament steril, fasa , branule , manusi. 
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In realizarea manevrelor mentionate se utilizeaza dezinfectante solutii pastrate in recipiente 
etichetate corespunzator . 
     Art.84.3. Manevre care implica solutii de continuitate cabinet de ortopedie -traumatologie: 
- Injectii i.m.,i.v.,intradermice, subcutanate , anestezii locale. Se utilizeaza : seringi si ace 
sterile de unica folosinta , manusi, vata ,leucoplast . 
- Incizii. Se utilizeaza : bisturiu de unica folosinta , instrumentar chirurgical steril, manusi 
sterile , masca , comprese sterile, campuri sterile. 
- Punctii . se utilizeaza ; ace sterile si seringi sterile de unica folosinta , manusi , vata . 
- Suturi . Se utilezeaza ace si seringi de unica folosinta, ata chirurgicala , comprese sterile , 
fasa , manusi, campuri sterile. 

   -Imobilizari in aparate gipsate-fesi gispsate, vata ortopedica, fesi 
   - Bandaje- fesi, vata 
   - Reduceri orthopedic  

Pentru manevrele mai sus mentionate se folosesc dezinfectante solutii care sunt pastrate in 
recipiente etichetate corespunzator . 

 Art.85  Cabinetele de consulta iiămedicaleăauăînăprincipalăurm toarele atribu ii: 
1. asigurarea asisten eiămedicaleădeăspecialitate bolnavilor ambulatori, asigurarea primului ajutor medical 

şiăaăasisten eiămedicaleădeăurgen ; 
Înăcazădeăboal ăsauăaccident când esteănecesarăîndrum ăbolnavii c tre unit iăsanitare cu paturi; 

2. programareaă judicioas ă aă bolnaviloră laă cabinetele de specialitate,ă urm rindă evitareaă aglomera ieiă şiă aă
amân rilor; 

3. executareaăm surilorăspecificeădeăprevenireăşiăcombatereăaăbolilorăcroniceăşiădegenerative; 
4. organizareaăşi efectuareaăexamenuluiămedicalălaăangajareăşiăcontrolul medical periodic al unor categorii 

deăsalaria i; 
5. stabilirea incapacit iiătemporareădeămunc ăpentruăsalaria iiădomicilia iăînărazaăteritoriului ambulatoriului 

de specialitate; 
6. organizareaăşiăasigurareaărecuper riiăcapacit iiădeămunc ăpentruăadul iăşiăcopii; 
7. organizareaăşiăasigurareaătratamentelor medicale pentruăadul iăşiăcopii,ălaădomiciliulăbolnavilor; 
8. organizarea depist riiăactive,ăpreveniriiăşiăcombaterii bolilor transmisibile (tuberculozei, boli venerice) 
9. întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozi iilorăînăvigoare; 
10. efectuarea investiga iilorănecesareăexpertizei capacit iiădeămunc ,ăcolaborareaăcuăsec iileăşiăserviciileădeă

expertiz ăşiărecuperareămedical ăaăcapacit iiădeămunc ,ăînăstabilirea capacit iiădeămunc ; 
11. îndrumarea medicilor din dispensarele medicale în acordarea asisten eiămedicaleăaăpopula ieiăînăprofilulă

respectivăşiăacordareaădeăconsulta iiădeăspecialitateăprinădeplasareaăperiodic ăaămedicilorădeăspecialitate 
din ambulatoriul de specialitate; 

12. informarea permanent ăaăpopula ieiăprivindăproblemeleămedico-sanitare importante din teritoriu, precum 
şiăasupraădrepturilorăşiăîndatoririlor pe care le au pentruăcunoaştereaăşiăp strareaăproprieiăs n t i; 

13. efectuareaăac iunilorădeăeduca ieăsanitar ăaăpopula iei; 
 
Art.86  SARCINILE PERSONALULUI 

 
Art. 86.1 Mediculăşefăalăambulatoriului de specialitateăareăînăprincipalăurm toarele sarcini: 

1. organizeaz ăşiăr spundeădeăîntreaga activitate a ambulatoriului de specialitate; 
2. urm reşte solicit rileăpopula ieiăşiăînăfunc ieădeănecesit iăstabileşte programul de lucru a ambulatoriului 

de specialitateăşiăalăcabinetelor; 
3. controleaz ăîndeplinireaăsarcinilorădeăserviciuăpentru întregul personal din subordine; 
4. analizeaz ăeficien aăactivit iiăpersonaluluiădeăspecialitate din ambulatoriul de specialitateăşiăcolaboreaz ă

cuămediciiă şefiă aiă sec iiloră cuă paturi,ă luândăm suriă deă îmbun t ireă aă asisten eiămedicaleă ceă seă acord ă
bolnavilor, de ameliorare continu ă aă adresabilit iiă şiă aă accesibilit iiă popula ieiă şiă utilizarea 
corespunz toare a bazei materiale; 

5. urm reşteăşiă iaăm suriădeă respectareaăprogramuluiăorarădeă lucruăalăpersonaluluiă şiă stabileşteăcondi iileă
necesareă desf şur riiă activit iiă corespunz toare în ambulatoriu de specialitate, solicitând la nevoie 
sprijinulămedicilorăşefiăaiăsec iilorăcuăpaturi; 

6. asigur ă activitateaă periodic ă aămediciloră dină ambulatoriul de specialitateă înă sec iileă cuă paturi, potrivit 
programului stabilit de conducerea spitalului; 
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7. organizeaz ădeplasareaăspecialiştilor din ambulatoriul de specialitateădac ăeste cazul la dispensarele din 
teritoriu arondat,ăanalizeaz ăconcordan aădiagnosticuluiăşiăaltor indici cantitativiăşiăcalitativi ai asisten eiă
medicale din teritoriu arondat şiăiaăm suriăcorespunz toare; 

8. asigur ăşiăcontroleaz ăfolosireaăra ional ăaăfondurilorădeămedicamente; 
9. desf şoar ăactivitatea de asisten ămedical ăpotrivit cu specialitatea sa; 
10. controleaz ăpermanent inutaăşiăcomportamentul personalului; 
11. organizeaz ăşiăîndrum ăridicareaăcontinu ăaănivelului profesional al personalului din subordine; 
12. controleaz ăşiăr spundeădeăaplicareaănormelorădeăprotec iaămuncii; 
13. întocmeşteăfişeleăanualeădeăapreciereăpentru personalul din subordine; 
14. îndeplineşte orice alteă sarciniă prev zuteă deă dispozi iileă legaleă pentruă func iaă peă careă oă are,ă precumă şiă

sarcinile stabilite de conducerea spitalului; 
Atribu iileămediculuiăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 

  Art. 86.2  Medicul de specialitateăareăînăprincipalăurm toarele sarcini: 
1. examineaz ă bolnavii,ă stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotareă deă careă dispune,ă indic ă sauă
dup ăcazăefectueaz ătratamentulăcorespunz tor, consemneaz ăaceste dateăînăfişaăbolnavului; 
2. îndrum ă bolnaviiă careă nuă necesit ă supraveghereă şiă tratament de specialitate, la medicii de familie, cu 
indica iaăconduitei terapeutice; 
3. acord ăprimulăajutorămedicalăşiăorganizeaz ătransportulăprecumăşiăasisten aămedical ăpân ălaăspital pentru 
bolnaviiăcuăafec iuniămedico-chirurgicaleădeăurgen ; 

4. efectueaz ă interven iiă deă unic -chirurgie la nivelul posibilit iloră deă rezolvareă ambulatorie, conform 
indica iilorăMinisteruluiăS n t ii; 
5. recomand ăinternareaăînăsec iaăcu paturi a bolnavilor care necesit ăaceasta,ăînăfunc ieădeăgradulădeăurgen ,ă

întocmeşte biletul de internare; 
6. stabileşte incapacitatea temporar ă deă munc ă şiă emite certificatul medical potrivit reglement riloră înă

vigoare; 
7. efectueaz ă înă specialitatea respectiv ă consulta iiă medicaleă pentruă angajareă şiă control medical periodic 

peroanelor trimise în acest scopădeămediciiădeămedicin ăgeneral ; 
8. completeaz ăfişaămedical ăpentru bolnavii care necesit ătrimitereaălaăcomisiaămedical ăpentru expertizarea 

capacit iiădeămunc ; 
9. analizeaz ăperiodicămorbiditateaă şiămortalitatea, alte aspecte medicale de specialitateăpropunândăm suriă

corespunz toare; 
10. efectueaz ăîndrumareaămetodologic ăaămedicilorădeăfamilie; 
11. particip ălaăanalizaăperiodic ăaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiădin teritoriu; 
12. efectueaz ăg rziăînăspital potrivit reglement rilorăînăvigoare; 
13. particip ă laă ac iuniă deă controlă medicală complexă ală unoră grupeă deă popula ieă organizate de conducerea 

spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 
14. seăpreocup ăpermanent de ridicarea nivelului profesional; 
15. seăpreocup ădeăperfec ionareaălaăloculădeămunc ăaăpersonaluluiădinăsubordine; 
16. urm reşteăşiăasigur ăfolosireaăşiăîntre inereaăcorect ăaămijloacelorădinădotare; 
17. controleaz ărespectareaănormelorădeăigien ăşiăantiepidemice; 

 Atribu iile medicului care isi desfasoara activitatea in spital conform Ordinului MS 
nr.1226/2012: 
- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
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activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 
a obiectivelor specifice locului de munca. 

 
Art. 86.3 Asistentulăşefădinăambulatoriul de specialitate are în principalăurm toarele sarcini: 

1. organizeaz ,ă îndrum ,ă controleaz ă şiă r spundeă deă întreaga activitateă aă personaluluiă mediuă auxiliară şiă
elementar din ambulatoriu; 

2. organizeaz ăşiăcontroleaz ăfolosireaăintegral ăaătimpuluiădeămunc ăalăacestuia; 
3. semnaleaz ămedicilor din cabinetele medicale de specialitateă şiămediculuiă şefă deă ambulatoriu aspecte 

deosebite în activitate; 
4. asigur ăşiăcontroleaz ăsterilizarea corect ăaăaparaturiiăşiăinstrumentarului medical; 
5. gestioneaz ăbunurileăcareăi-au fost încredin ate,ăseăpreocup ăşi asigur ăsterilizareaăşiăp strarea acestora în 

condi iiăcorespunz toare; 
6. aplic ăşiăcontroleaz ărespectareaăm surilorădeăigien ăşiăantiepidemiceăşiăaănormelorădeăprotec iaămuncii; 
7. controleaz ăşiăr spundeădeă inutaăşiădisciplinaăpersonaluluiădinăsubordine; 
8. urm reşte respectareaădeăc treăbolnaviăşiăalte persoane a regulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionareăaă

unit ii; 
   
Art. 86.4 Asistentulămedicalăsauăsoraămedical ăareăînăprincipalăurm toarele sarcini: 

1. asist ăşiăajut ăpeămedicălaăefectuarea consulta iilorămedicale; 
2. r spundeă deă stareaă deă cur enieă aă cabinetuluiă şiă aă s liiă deă aşteptare,ă aerisireaă înc periloră existente, 

existen aărechizitelorăşiăimprimatelor necesare activit ii; 
3. semnaleaz ămediculuiăurgen aăexamin riiăbolnavilor; 
4. acord ăprimulăajutorădeăurgen ; 
5. efectueaz ălaăindica iaămediculuiăinjec ii,ăvaccinuri,ăpansamente,ăprecumăşiăalte tratamente prescrise; 
6. r spundeăcuăpromptitudine la solicit rileăbolnavilorăşiăinformeaz ămediculăasupraăoric reiăsolicit riăcareă

seărefer ălaăîngrijireaămedical ăaăbolnavilor; 
7. r spundeădeăaplicareaăm surilorădeădezinfec ieăşiădezinsec ieăpotrivit normelor în vigoare; 
8. primeşte,ăasigur ăşiăr spundeădeăbunaăp strareăşiăutilizare a instrumentarului, aparaturii,ăcuăcareălucreaz ă

şiăseăîngrijeşte de buna între inereăşiăfolosireaămobilieruluiăşiăinventarului moale existent în dotare; 
9. desf şoar ăactivitate permanent ădeăeduca iaăsanitar ; 
10. seăpreocup ăpermanent de ridicarea continu ăaăniveluluiăprofesional; 
11. ineălaăziăsitua iileăstatisticeăşiătoate documenta iileăcabinetului; 

 
 12. semnaleaza sefului serv. ATIARI defectiunile in alimentarea cu apa, incalzire, evacuarea reziduurilor, 

cat si a tuturor defectiunilor din cadrul cabinetului; 
13. respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor 

cu regim special; 
14. organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative 

si demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare; 
15. participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire 

a momentelor sau situatiilor de criza; 
16. 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; 

17. poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul Intern al spitalului, care va fi schimbat ori 
de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei, a aspectului estetic personal; 

18. respecta relementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale; 
19. respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
20. respecta si apara drepturile pacientului; 
21. poart ăechipamentul de protec ieăprev zut de regulamentul de ordine interioar ,ăcareăvaăfiăschimbat ori 

de câte ori este nevoie, pentruăp strareaăigieneiăşiăaăaspectului estetic personal; 
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22. se preocupa de actualizarea cunostiintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 
educatie continua si conform cerintelor postului; 

23. respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
24. supravegheaza si coordoneaza activitatile defasurate de personalul din subordine; 
25. participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate; 
26. efectueaza triajuluiă epidemiologică zilnică ală personaluluiă sec ieiă şiă instruirea personalului privind 

autodeclarareaăşiăiaăm surileănecesareăpentru înlocuirea celor bolnavi; 
27. in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale are urmatoarele sarcini: 

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, 

in vedere completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. 
 
28. îndeplineste orice alte sarcini date de medicul sef de sectie si asistenta sefa de sectie. 
29. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers 

al activitatii; Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici. 
30. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 
Atribu iileăasistentuluiămedicalăcareăisiădesfasoaraăactivitateaăinăspitalăconformăOrdinuluiăMS 
nr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 
activitati medicale. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 
depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si 

a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art. 86.5  Îngrijitoareaădeăcur enieăareăînăprincipalăurm toarele sarcini. 

1. efectueaz ăcur eniaăşiădezinfec iaăînăcondi iiăcorespunz toareăînăspa iulărepartizat; 
2. primeşteăşiăr spundeădeăp strareaăînăbuneăcondi iiăaămaterialelorăceăleăauăînăgrij ; 
3. efectueaz ăaerisireaăperiodic ăaăînc perilor; 
4. cur ăşiădezinfecteaz ăb ileăşiăWC-urile cu materialeăşiăustensile folosite numai în aceste scopuri; 
5. transport ăgunoiulăşiă tanculădeăgunoiăînăcondi iiăcorespunz toare,ăr spundeădeădepunereaălorăcorect ăînă

recipiente,ăcur ăşiădezinfecteaz ăvaseleăînăcareăseăp streaz ăsauăseătransport ăgunoiul; 
6. personalul medico-sanitar poart ă obligatoriu echipament de protec ie,ă iară manevreleă medicaleă seă voră

efectua steril; 
7. seă vaă p straă confiden ialitateaă fa ă deă ter iă asupraă datelor de identificareă şiă servicii medicale acordate 

asigura ilor; 
8. serviciile medicale se vor acorda nediscriminatorăasigura ilor; 
9. materialeleăşiăinstrumenteleăaăc rorăcondi ieădeăsterilizare nu esteăsigur ăvorăfiăneutralizate; 

Atribu iileăingrijitoareiădeăcuratenieăconformăOrdinului MS nr.1226/2012: 
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
- asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 
CAPITOLUL 15. Procedura de externare a pacientilor decedati 

 
Art.87  
Biletul de Iesire din Spital  
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Externarea pacientilor decedati. Externarea pacientilor decedati, a pacientilor care au fost internati, va fi 
obligatoriu insotita de indeplinirea tuturor activitatilor (formalitatilor) cuprinse in procedura de externare, 
privind codificarea cauzelor de boala si deces, precum si intocmirea Biletului de Iesire din Spital. Epicriza la 
externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces.  
A. Constatarea decesului  
 
Decesul este constatat de un medic primar/specialist.  

In cazul in care decesul se produce intre orele 13.00 – 08.00, acesta este constatat de medicul de garda, 
primar/specialist.Persoana care constata decesul, consemneaza in FO data si ora decesului cu semnatura si 
parafa;scrie epicriza de deces, cu data/ora cu semnatura si parafa. 

Sectia are obligatia (legala) de a anunta telefonic, prin centrala telefonica, apartinatorii legali ai 
pacientului decedat dupa trecerea a 2 ore de la constatarea decesului. 

B. Intocmirea certificatului de deces 
Certificatul medical constatator al decesului este intocmit obligatoriu de un medic primar/specialist, de pe 

sectia unde a fost internat pacientul. cu exceptia cazurilor la care se efectueaza autopsia anatomo-patologica 
sau medico-legala. 

Intocmirea/completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi facuta numai dupa 24 ore 
de la declararea decesului. 

a. In timpul programului de lucru (luni – vineri, orele 07.30 – 13.30) certificatul este intocmit de medicul 
care a constatat decesul. 
 b. In afara programului normal de lucru, respectiv in ziua de sambata/duminica,la nevoie, la solicitarea 
expresa a apartinatorilor, certificatul este intocmit de medicul de garda. 
Completarea certificatului medical constatator al decesului se face de medical primar/specialist 
- In zilele luni – vineri orele 07.30 – 13.30 Certificatele medicale constatatoare ale decesului se gasesc la 
Sectia unde a fost internat pacientul decedat. 
Este obligatorie completarea corecta a tuturor rubricilor conform cu FO si actul de identitate (carte de 
identitate, buletin de identitate sau pasaport), nu se admit stersaturi, corecturi. 
Exceptiile de la acesta procedura sunt legate de: 
- Autopsia in cadrul Expertizei Medico-Legala 
C. Transportul pacientilor decedati 
Dupa constatarea decesului, pacientul va ramane in pat (pe sectie) timp de 2 (doua) ore. 
Dupa expirarea timpului de 2 ore, decedatul va fi transportat intr-o camera special amenajata a Spitalului. 
Transportul este asigurat de brancardieri. Responsabilitatea anuntarii brancardierilor este a medicului de garda 
. 
 

CAPITOLUL 16.Circuitele spitalului 
 

Art.88 Activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale se desfasoara intr-un cadru 
organizat, ca obligatie permanenta a fiecarui cadru medico- sanitar. Activitatea de supraveghere si prevenire a 
infectiilor nozocomiale face parte din obligatiile profesionale ale personalului si este inscrisa in fisa postului 
fiecarui salariat. 

Circuitele functionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzatoare si sa impiedice contaminarea 
mediului extern reducand la minimum posibilitatea de producere a infectiilor. 
Principalele circuite functionale din spital sunt urmatoarele: 
- circuitul bolnavului 
- circuitul personalului medico- sanitar, studentilor si elevilor practicanti 
- circuitul si regimul vizitatorilor si insotitorilor 
- circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate in practica medicala aseptica 
- circuitul blocurilor operatorii 
- circuitul alimentelor 
- circuitul lenjeriei 
- circuitul rezidurilor 
CIRCUITUL BOLNAVULUI 
Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare si externare. 
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Serviciul de internare cuprinde camera de garda ortopedie si spatiul necesar prelucrarii sanitare.In camera de 
garda  ORTOPEDIE sunt doua cabinete de consultatii,unul pentru cazurile aseptice, celalalt pentru cazurile 
septice. 
Camera de garda se gaseste la parterul spitalului in corpul A 
Serviciul de prelucrare sanitara cuprinde:spatiul de dezechipare, baie, garderoba pentru depozitarea 
echipamentului bolnavului.Echipamentul bolnavului se introduce in huse de protectie.Serviciul de prelucrare 
sanitara este dotat cu material dezinfectante , dupa fiecare bolnav se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de 
baie. 
Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi,accesul bolnavului de la serviciul de internarii, 
facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite contaminate( reziduuri,lenjerie murdara)pentru care exista 
program si lift separate. 
 
Organizarea saloanelor respecta normele sanitare ( spatiu/ pat, luminozitate, instalatii sanitare).Sunt asigurate 
spatii pentru activitatiile aferente ingrijirii bolnavului- sala de tratamente si pansamente, oficiu alimentar, 
depozite de lenjerie curata,depozite pentru materialele de intretinere, substante dezinfectante, materiale 
sanitare. Pe fiecare sectie se afla un singur depozit de material sanitare,dezinfectante, lenjerie curata. 
Curatenia si dezinfectia spatiilor din unitatea noastra se realizeaza de mai multe ori pe zi. 
Dezinfectia aeromicroflorei se realizeaza: 
- zilnic in blocurile operatorii si ori de cate ori este nevoie. 
-o data pe saptamana in,salile de tratament si pansament si ori de cate ori este nevoie. 
-in saloane de cate ori este posibil, dar nu mai tarziu de doua saptamani in sectiile chirurgicale, o luna in 
sectile medicale 
CIRCUITUL PERSONALULUI 
Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nozocomiale, motiv pentru care este necesara 
asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar,de ingrijire), pe compartimente septice si aseptic Este interzis 
accesul in salile de operatii a personalului care nu face parte din echipa de interventie.In mod similar este 
interzis accesul altui personal in blocul alimentar ,statia de sterilizare. 
Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala si colectiva care constau in: 
- starea de sanatate 
- portul corect al echipamentului de protectie 
- igiena personala( in principal igiena corecta a mainilor) 
Supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta constand in: 
- efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice 
- obligativitatea declararii imediat medicului sef de sectie a oricarei boli infectioase pe care o are personalul 
- triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu 
- izolarea in spitalul de boli infectioase sau la domiciliu(dupa caz) a oricarui suspect sau bolnav de boala 
transmisibila . 
Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este obligatorie.De 
asemanea personalul sanitar trbuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa nu poarte inele sau verighete in timpul 
serviciului. 
Spalarea mainilor cu apa si sapun este obligatorie in urmatoarele situatii: 
- la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca 
- la intrarea si iesirea din salon 
- dupa folosirea toaletei 
- dupa folosirea batistei 
- dupa scoaterea mastilor folosite in saloane 
- inainte de prepararea alimentelor 
- inainte de administrarea alimentelor si medicamentelor fiecarui bolnav 
- dupa colectarea lenjeriei murdare 
- inainte de examinarea nou- nascutului, sugarului si altor bolnavi 
Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie: 
- inainte si dupa recoltarea de produse biologice 
- dupa manipularea bolnavilor septici 
- inainte si dupa efectuarea oricarui tratament parentelar sau punctie, 
schimbarea de pansamente, clisme, etc. 
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- dupa contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului 
- inainte si dupa diverse tratamente. 
Pe langa spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor sterile pentru fiecare bolnav la 
tuseul vaginal, rectal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare prin gavaj, intubatie. Pentru 
interventiile chirurgicale este obligatorie spalarea mainilor cu apa sterila, dezinfectia mainilor si portul 
manusilor sterile pentru fiecare bolnav in parte. La fel se procedeaza si la aplicarea de catetere venoase si 
arteriale. 
CIRCUITUL VIZITATORILOR SI INSOTITORILOR 
Circuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece acestia reprezinta intr-un spital un 
potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni necunoscuti si prin echipamentul lor 
care este contaminat. 
Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite de conducerea spitalului( si anume intre orele 14.00- 
18.00). 
In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine determinate, la 
recomandarea Directiei de Sanatate Publica. 
In timpul vizitei , vizitatorii vor purta un halat de protectie, acoperitori de pantofi,ecusoane, primite de la 
receptie. 
Sunt interzise vizitele in sectiile de terapie intensiva. 
Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor contraindicate. 
Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor.Circulatia insotitorilor in spital trebuie limitata 
numai la necessitate,cu acordul sefului de sectie,numai ptr pacientii cu nevoi suplimentare . 
CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI 
Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze o separare intre materialele 
sterile si cele utilizate. 
In unitatea noastra exista o statie de sterilizare pentru sectie si un autoclav in blocul operator ortopedie 
Pentru buna functionare, in statia de sterilizare exista: 
-spatiu de primire materiale 
-sala aparatelor 
-spatiu de depozitare sterile 
- spatiu de predare 
Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul sectiilor, de catre asistenta medicala. 
Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura( artroscoape etc.)se sterilizeaza chimic cu 
produse autorizate.Orice utilizator este obligat sa tina evidenta tuturor procedurilor de sterilizare chimica in 
Registrul de sterilizare chimica. 
Se completeaza obligatoriu: 
- produsul utilizat si concentratia de lucru 
- data si ora prepararii solutiei de lucru 
- ora inceperii fiecarei proceduri de sterilizare 
- lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedura 
- ora terminarii fiecarei proceduri de sterilizare 
- numele si semnatura persoanei care a efectuat procedura 
Produsul utilizat pentru sterilizarea chimica are un protocol care trebuie cunoscut de tot personalul medical ce 
lucreaza cu aceste substante. 
In Registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza 
- data 
- continutul pachetelor din sarja si numarul lor 
- temperature si presiunea la care s-a efectuat sterilizarea 
- ora de incepere si de incheiere a ciclului 
- rezultatele indicatorilor fizico- chimici 
- semnatura persoanei responsabile 
- se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare 
- rezultatele testelor biologice –se gasesc in caietul de autocontrol de la 
Pentru evaluarea eficacitatii sterilizarii se face: 
- zilnic, verificarea calitatii penetrarii aburului, inainte de efectuarea primei 
sterilizarii, cu ajutorul testului Bowie& Dick 
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- indicatorii fizico- chimici se folosesc pentru fiecare casoleteta, cutii sau 
pachetele ambalate in hartie speciala. 
CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR 
Circuitul blocului operator constituie o unitate complet separata de restul spatiului de spitalizare, pentru a se 
evita contaminarea in interior. 
In blocul operator exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice si spatiu pentru cele septice.Salile de 
operatii sunt dotate cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a echipamentului steril,un spatiu de 
colectare si spalare a instrumentarului utilizat. 
Salile de operatie se curate si se dezinfecteaza dupa fiecare operatie, in fiecare dimineata se realizeaza 
dezinfectia aeromicroflorei si ori de cate ori este nevoie.Dezifectia ciclica se face saptamanal. 
ETAPELE ACCESULUI IN BLOCUL OPERATOR 
- dezinfectia igienica a mainilor 
- purtarea de echipament de filtru, inclusiv incaltaminte 
- purtarea de echipament- obligatoriu( bluza si pantoloni), nu halat 
- la iesirea din blocul operator, personalul se schimba de echipamentul de 
filtru 
- accesul in blocul operator este strict limitat! 
ETAPELE ACCESULUI IN SALA DE OPERATIE 
- accesul in sala de operatie este permis numai echipei operatorii 
- ferestrele si usile in salile de operatie trebuie inchise 
- deplasarile in salile de operatii sunt limitate 
- spalarea chirurgicala a mainilor 
- purtarea de echipament steril de catre personalul medical ce efectueaza interventia chirurgicala 
- folosirea de manusi sterile si masca chirurgicala 
CIRCUITUL ALIMENTELOR 
Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii preparate, oficiile 
alimentare de pe sectii, servirea mesei la bolnavi. 
Blocul alimentar cuprinde: spatial de preparare al alimentelor, camerele frigorifice, depozitele de alimente, 
camera de zarzavat. 
Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor, interzicandu-se 
pastrarea lor de la o masa la alta. 
Se pastreaza timp de 36 de ore la frigider,probe din fiecare aliment distribuit.In blocul alimentar exista 
frigider separat pentru probe, lactate, carne,oua.Fiecare frigider este dotat cu termometru si grafic de 
temperatura. 
Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in recipiente de inox si 
acoperite cu capac. 
PROGRAM TRANSPORT ALIMENTE 
DIMINEATA -8-8.10 –boli interne,8.10-8.20-recuperare,8.20-8.30-ortopedie 
PRANZ -12.30-12.45- boli interne,12.45-13.00 recuperare,13.00-13.15-ortopedie 
SEARA -17.30—17.40-boli interne,17.40-17.50-recuperare,17.50-18.00-ortopedie 
CIRCUITUL LENJERIEI 
Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in sectie, colectarea 
lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie. 
Cand? Conform programului stabilit pentru fiecare sectie si compartiment 
Lenjeria murdara – 7.00-7.15,14.00-16.00-recuperare,boli interne. 
                            -7.15-7.50,14.00-16.00-ortopedie 
Lenjeria curata – 10.00-12.30-boli interne,recuperare-serviciul externalizat –SC ECO ALDA SERV 
BUSTENI. 
                         -8.00-8.30-BLOC OPERATOR 
                         -10.00-12.30-ORTOPEDIE 
Cu ce? Sacii se transporta cu pubelele, cu liftul, numai intre orele alocate. 
ATENTIE! Se va folosi numai liftul destinat transportului de lenjerie 
Pubelele se curata si se dezinfecteaza cu solutii dezinfectante 
Scop: - evitarea contaminarii mediului extern cu agenti patogeni proveniti de la 
pacienti 
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- prevenirea infectarii persoanelor care o manipuleaza 
Cum? Cod culori- galben- lenjerie murdara, lenjerie contaminate cu materii organice( 
sange, alte secretii, materii organice). 
-negru/ alb- lenjeria curata 
Sacii -se vor umple doar 1/3 din volum 
- se transporta inchisi etans 
Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct in sac, evitand manevre inutile( sortare, 
scuturare). 
Lenjeria provenita de la pacientii cu diverse afectiuni infecto-contagioase se colecteaza separat, se 
inscriptioneaza si se anunta spalatoria. 
Se interzice numararea si sortarea lenjeriei murdare in saloane, pe culoar sau alte puncte ale sectiei. 
Obligatoriu se folosesc manusi si masca pentru colectarea lenjeriei. 
Depozitarea lenjeriei curate se face in spatii special amenajate, care vor fi periodic curatate si dezinfectate. 
Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de catre SPCIN. 
CIRCUITUL DESEURILOR 
Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea contaminarii 
mediului extern prin asigurarea unei colectarii si evacuari corespunzatoare a acestora. 
Generalitati: 
- seănumescă“ăreziduriărezultateădinăactivitateaămedicala”ătoateădeseurile(periculoase sau nepericuloase) care 
se produc in unitatile sanitare. 
- Reziduuri nepericuloase- toate deseurile menajere, ca si acele deseuri asimilate cu cele menajere( ambalaje 
din hartie, plastic, etc.) care nu sant contaminate cu sange sau alte lichide organice. 
- Reziduuri periculoase - deseurile solide si lichide, care au venit in contact cu sange sau alte lichide 
biologice( tampoane, comprese, tubulatura, seringi, etc.) 
-obiecte taietoare- intepatoare( ace,lame de bisturiu,etc.) 
- resturi anatomo- patologice 
Colectarea deseurilor 
Deseurile nepericuloase se colecteaza la locul de producere in pungi negre.Pungile vor fi ca lungime dublul 
inaltimii recipientului, astfel incat sa imbrace complet si in exterior recipientul, in momentul folosirii.Dupa 
umplere se ridica partea exterioara, se rasuceste si 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.) in saci negrii. 
Deseurile periculoase se colecteaza astfel: 
- cele infectioase lichide si solide in cutii galbene cu sac in interior 
- cele taietoare- intepatoare in cutii galbene din plastic.Dupa umplere recipientele se inchid ermetic 
- cele anatomo- patologice se colecteaza in cutii galbene cu saci in interior prevazute cu dunga rosie 
Transportul deseurilor 
Toate deseurile colectate in saci negri se transporta in pubele la rampa de gunoi a spitalului si se depoziteaza 
pana la evacuare finala in containere. 
Toate deseurile colectate in cutii galbene se transporta la depozitul de infectioase a spitalului si se depoziteaza 
pana la evacuarea finala. 
Transportul deseurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor 
de igiena si securitate in scopul protejerii personalului si populatiei generale . 
Transportul deseurilor periculoase in incinta unitatii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacientilor 
si vizitatorilor. 
Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor; acestea se spala si se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare, in 
locul unde sunt descarcate. 
Este interzis accesul persoanelor neautorizate in incaperile destinate depozitarii temporare a deseurilor 
infectioase. Locul de depozitare temporara a deseurilor infectioase este prevazut cu dispozitiv de inchidere 
care sa permita numai accesul persoanelor autorizate. 
Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore , din care 48 de 
ore in incinta unitatii. 
PROGRAM TRANSPORT DESEURI 
6,30 -7,00 - DESEURI MENAJERE 
13.30-14.00-DESEURI MENAJERE 
18.00-18.30-DESEURI MENAJERE 
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11,30-12,30 - DESEURI INFECTIOASE 
14,30-15.30-DESEURI INFECTIOASE 
 
 
CAPITOLUL 17.Compartimenteleă func ionaleă aleă Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
sunt constituite pentru îndeplinirea atribu iiloră ceă revină unit iiă cuă privireă laă activitatea economico-
financiar ăşiăadministrativ-gospod reasc . 
 
 

Art.89 Activitatea economico-financiar ă şiă administrativ-gospod reasc ă seă asigur ă prină urm toarele 
servicii: 

 
1. Compartiment management al calitatii serviciilor medicale  
2.Compartiment R.U.N.O.S 
3.Compartiment Financiar-Contabil 
4.Compartimentul intern specializat deăAchizi iiăPublice 
5.Serviciul Tehnic-Administrativ 
6. Compartiment juridic 
7. Compartiment clerical 
8.Bloc alimentar 
9.Serviciul de Statistic ăsiăevaluareămedicala 
10. Secretariat 
11.Purtatorul de cuvant- rela iiăcuăpublicul 
 
  

1. Compartiment management al calitatii serviciilor medicale 
 Art.90 Infiintat ca urmare a Ordinului nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al 
calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi  din reteaua Ministerului Sanatatii si a 
autoritatilor administratiei publice locale, este subordonat managerului si asigura: 
 

 a)pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii; 
   b)coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii: 
   b1) manualul calitatii; 
   b2) procedurile; 
   c)coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe 
baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate; 
   d)coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; 
   e)colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al 
calitatii; 
   f)implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite; 
   g)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de 
manager; 
   h)asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele 
specifice; 
   i)coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de 
imbunatatire sau corective ce se impun; 
   j)coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii; 
   k)asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul 
asigurarii sanatatii pacientilor; 
   l)asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii. 

 
 

 Art.91 
2.Compartiment R.U.N.O.S este  subordonat manageruluiăşiăasigur ă: 
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- cadrulălegalăpentruăstrategiaădeăpersonalăaămanageruluiăunit tii,ăînăvedereaărealizariiă
obiectivelor privind asigurarea unei structure de personal functionala, motivata si eficienta, 
asociata atat cu resursele financiare prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cu 
obligatiileăcontractualăasumateăînădomeniulăs n t tii . 

Comp. R.U.N.O.S. are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de munca si 
salarizarea personalului, în concordanata cu structura organizatorica si complexitatea atributiilorăunit tii, 
pe domeniul de activitate pe care îl reprezinta,ăînăvedereaărealiz riiăcuăeficient ămaxim ăaăobiectiveloră
unitatii sanitare si a satisfacerii nevoilor angajatilor. 
Principiile esentiale ale managementului resurselor umane sunt: 

-  Apreciereaăfactoruluiăumanăcaăoăresurs ăvital ;ă 
- Corelarea, într-oămanier ăintegrat ,ăaăpoliticilorăsiăsistemelorăprivindăresurseleăumaneăcuă

misiuneaăsiăstrategiaăorganizatieiădinăunitateaăsanitar ; 
- Preocuparea sustinut ădeăconcentrareăsiădirectionareăaăcapacit tilorăsiăeforturilorăindividualeăînă

vedereaărealiz riiăeficienteăaămisiuniiăsiăobiectivelorăstabilite; 
-  DezvoltareaăuneiăculturiăorganizaŃionaleăs n toase. 

Obiectiveleăurm riteădeămanagementulăresurselorăumaneăconsta în: 
 1. Cresterea eficienteiăsiăeficacit tii personalului; 
 2. Reducerea absenteismului; 
 3. Cresterea satisfactieiăînămunc ăaăangajatilor; 
 4.ăCrestereaăcapacit tii de inovare, rezolvare a problemelor si schimbare a organizatiei. 
Comp. R.U.N.O.S. areăînăprincipalăurm toareleăatributii: 

- întocmireaăştatuluiădeăfunc iiăconformălegisla ieiăînăvigoare;ă 
- urm rireaăfolosiriiăintegraleăaătimpuluiădeălucruădeăc treăto iăsalaria iiăunit ii,ăefectuareaăcontroluluiăprest riiă
muncii, atât în cadrul programuluiădeălucru,ăcâtăşiăînăafaraăacestuiătimpă(g rzi);ă 
- întocmireaăcontractelorăindividualeădeămunc ăpentruăpersonalulănouăîncadrat;ă 
- întocmireaăşiă inereaălaăziăaăevidenteiăsalaria ilor,ăprinăprogramulăinformaticăREVISAL;ă 
- întocmirea dosarelor cerute de legisla iaăînăvigoareăînăvedereaăpension rii;ă 
- întocmireaă formeloră privindă modific rileă interveniteă înă contracteleă individualeă deă munc ă aleă salaria iloră
(promovare,ăschimbareaăfunc ie,ăschimbareălocădeămunca,ădesfacereaăcontractuluiăetc);ă 
- vizarea anual ăaălegitima iilorăpersoanelorăangajate;ă 
- întocmireaădup ăcriteriiăobiectiveăaăfişelorădeăevaluareăaăposturilor;ă 
- încadrareaămedicilorăreziden iăpeăbaz ădeăreparti ie;ă 
- organizareaă concursuriloră pentruă ocupareaă posturiloră vacanteă şiă temporară vacante din unitate, conform 
legisla ieiăînăvigoare;ă 
- evaluareaă permanent ă aă performan eloră profesionaleă individualeă aleă fiec ruiă angajată înă conformitateă cuă
legisla iaăînăvigoare;ă 
- întocmireaăşiăaducereaălaăcunoştin ăaăfişeiăpostuluiăpentruăpersonalulădinăsubordineăşiăverificareaăexisten eiă
fişeiăpostuluiăpentruăfiecareăangajatăînăparte;ă 
- eliberareaăadeverin elorăsolicitateădeăsalaria i;ă 
- furnizareaădatelorăprivindănum rulădeăpersonalăsiăfondulădeăsalarii,ăînăvedereaăelabor riiăbugetuluiădeăvenituriă
şiăcheltuieli;  
- particip ălaăfundamentareaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitaluluiăfurnizândădateădeăspecialitate;ă 
- întocmireaăd rilorădeăseam ăstatisticeălunare,ă trimestriale,ăsemestrialeăşiăanualeăprivindăpersonalulă încadrată
conformăcerin elor;  
- urm rireaăefectu riiăcontroluluiăpreventivăasupraăactelorăceăintr ăînăcompeten aăserviciului;ă 
- asigurarea transmiterii la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Prahova a documentelor de asigurare de 
r spundereă civil ă şiă aă certificateloră deă membruă al Colegiului Medicilor/OAMGMAMR pentru 
medici/asisten iiămedicaliăînăvedereaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurniz riădeăserviciiămedicale;ă 
- participa la întocmirea Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si fucntionare;  
- întocmeste si completeaza dosarele de personal;  
- organizeazaăarhivaădeăpersonal,ăinclusivăeliberareăcopiiăacteăpersonal,ăadeverin eăetc..ă 
- asiguraăacordareaădrepturilorăsalariale,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare;ă 
- întocmireaăfişelorăfiscaleăşiădepunereaălorălaăAdministra iaăfinanciar ăînătermenulăprev zutădeălegeăconformă
Codului Fiscal (Legea nr. 571/2003);  
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- întocmireaă declara ieiă uniceă privindă eviden aă nominal ă aă asigura iloră şiă obliga iiloră deă plat ă c treă bugetulă
asigur rilorăsociale;ă 
- întocmirea declara ieiăprivindăeviden aănominal ăaăasigura ilorăcareăauăbeneficiatădeăconcediiăşiăindemniza iiă
şiăaăobliga iilorădeăplat ăc treăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăconcediiăşiă
indemniza iiăconformăO.U.G.ănr.ă158/2005;ă 
- completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS nr. 233 din 14.03.2006;  
- totalizareaănum ruluiădeăzileădeăconcediuămedicalăpentruăincapacitateătemporar ădeămunc ăavuteăînăultimeleă
12ăluniăînăvedereaăacord riiăcertificatelorădeăconcediuămedicalăpentruăangaja iiăunit ii;ă 
- întocmireaăd rilorădeăseam ăstatisticeălunare,ătrimestriale,ăsemestrialeăşiăanualeăprivindăfondulădeăsalarii;ă 
- întocmireaăfişelorădeăeviden ăaleăsalaria ilor;ă 
- verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat; 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul serviciului RUNOS 
-Statul de functii; 
-Statele de plata; 
-Contractele de munca la angajare; 
-Carnetele de munca; 
-Dosarele de pensionare; 
-Registrul de evidenta a personalului; 
-Registrul numerelor matricole; 
-Dari de seama statistice privind planul de munca si salarii; 
-Oferta de loc de munca; 
-Adeverinte de orice fel; 
-Evidenta concediilor de odihna; 
-Evidenta încadrarii personalului în grupe de munca; 
-Evidenta acordarii sporurilor conform legislatiei în vigoare; 
-Evidenta concediilor medicale 
-Normarea personalului 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Art.92 

3.Compartiment  Financiar-Contabil  
Acest compartiment este organizat in subordinea directorului financiar-contabil.areă urm toarele 
atribu ii: 
Compatimentul Financiar-Contabilitate asigura evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiar 
contabile si de patrimoniu din unitate, precum si a resurselor financiare alocate, pe surse de finantare. 
Atributiile personalului-Economist/contabil 

- organizeaz ăcontabilitateaăconformăprevederilorălegale;ă 
- r spundeădeăefectuareaăcorect ăşiălaătimpăaăînregistr rilorăcontabile;ă 
- confrunt ăeviden eleăanaliticeăşiăceleăsintetice;ă 
- r spundeădeăîntocmirea,ăcircula iaăşiăp strareaădocumentelorăjustificativeăcareăstauălaăbazaăînregistr riiăînă
contabilitate;  
- organizeaz ăeviden eleătehnico-operativeăşiăgestionareăşiăasigur ătinereaălorăcorect ăşiălaăzi;ă 
- r spundeădeăîntocmireaălaătimpăşiăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăaăd rilorădeăseam ăcontabile;ă 
- exercit ăcontrolulăpreventiv,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegale;ă 
- întocmeşteăstudiulăprivindăîmbun t ireaăactivit iiăeconomiceădinăunitateăşiăpropuneăm suriăcorespunz toare;ă 
- asigur ărealizareaăsalv rilorădeăsiguran ăpentruădateleăspecificeăaplica iilorăfinanciară- contabile folosite;  
- asigurareaăîntocmiriiălaătimpăaăbalan elorădeăverificare,ăbilan urilorăcontabileăanualeăşiătrimestrialeăprecumăşiăaă
situa iilorălunareăprivindăprincipaliiăindicatori economico – financiari;  
- organizeaz ăeviden aămijloacelorăfixeăşiăaăobiectelorădeăinventarădinăpatrimoniulăunit iiăprecumăşiăurm rireaă
realiz riiăprogramelorădeăamortizareăamijloacelorăfixe;ă 
- organizeaz ăinventariereaăanual ăaămijloacelorăfixeăşiămaterialeăşiăiaăm suriădeăregularizareăaădiferen eloră
constatateăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ă 
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- r spundeădeăîndeplinireaăcondi iilorălegaleăprivindăangajareaăgestion rilor,ăconstituireaăgaran iilorăşiăre inereaă
ratelor;  
- asigur ăefectuareaăcorect ăaăopera iunilorădinăîncas riăşiăpl iăînănumerar,ăconformădispozi iilorălegale;ă 
- întocmeşteăformeleădeărecuperareăaăsumelorăcareăeventualăauăfostăgreşităpl tite;ă 
- întocmeşteăpropunerileădeăplanăcas ăpentruăpl iăînănumerar;ă 
- r spundeădeăangajareaăcreditelorăbugetareăcorespunz torăcomenzilorăşiăcontractelorăemise,ăînălimitaăcrediteloră
aprobate;  
- organizeaz ăîntocmireaăinstrumentelorădeăplat ăşiădocumentelorădeăacceptareăsauărefuzăaăpl ii;ă 
- organizeaz ăverificareaădocumentelorăjustificativeădeăcheltuieliăsubăaspectulăformei,ăcon inutuluiăşiălegalit iiă
opera iunii;ă 
- r spundeădeăîntocmireaăformelorădeădecontare/recuperareăaăindemniza iilorăaferenteăconcediilorămedicale;ă 
- întocmeşteăordinădeăplat ăpentruăvir rileălaăstatăaăcontribu iilor obligatorii aferente salariilor;  
- întocmireaălunar ăaăfacturilorăpentruădecontareaăserviciilorămedicale(spitaliceşti,ăambulatorii, paraclinice);  
- urm rireaăîncas riiădebitelorăşiăplataălaătimpăaăcrean elor;ă 
- asigur ădeschidereaălaătimpăaăfinan rilorălaătrezorerieăşiăurm rireaăramburs riiăcreditelorăconformăplanuluiă
aprobat.  
- întocmeşteăproiectulădeăbuget;ă 
- întocmeşteăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliătrimestrialăconsolidatăşiăînădetaliuăpeăfiecareăsec ie,ăsauălaăfiecareă
rectificare de buget;  
- raporteaz ălunarăconsumulăşiărealiz rileăpeăfiecareăsec ie;ă 
- raportareaăindicatorilorădeămanagementă„ăExbuget”;ă 
- întocmeşteăA.L.O.P.ă(angajare,ălichidare,ăordonan areăşiăplat ),ă ineăeviden aăangajamentelorăbugetareă(comenzi,ă
dispozi iiădeăplat )ăşiăa ordonan rilor;ă 
- seăocup ădeăcontracteleăcuăCasaăJude ean ădeăAsigur riădeăS n tateăPrahova,ăurm rindălunarăderulareaălor;ă 
- emiteălunarăfacturileăpentruădecontareaăserviciilorămedicaleăaferenteăcontractelorăcuăCasaăJude ean ădeăAsigur riă
deăS n tateăPrahovaăşiăleăînregistreaz ăînăprogramulădeăcontabilitate;ă 
- lunarăpreiaăsiăverificaănotaădeăsalarii,ăverific ăordineleădeăplat ăaferenteăcheltuielilorăcuăsalariileăşiăînregistreaz ăînă
programulădeăcontabilitateăpl ileăpeăarticoleăbugetate;ă 
- seăocup ăde cheltuielileămaterialeăşiădeăpl ileăaferenteăveniturilorăfinan ateădeălaăBugetulădeăStat,ăpentruă
desf şurareaăacestorăactivit iiăînăconformitateăcuălegea;ă 
- particip ălaăac iuniădeăinventariereăaăpatrimoniuluiăspitalului;ă 
- raporteaz ălunară:ăbugetul, consumulăşiărealiz rileăpeăfiecareăsec ie;ă 
- detaliazaăexecu iaăbugetaraăprivindăangajamenteleăbugetareăşiălegaleăşiăcrediteleădisponibile,ăpeăfiecareăsec ie;ă 
- peăbazaăprincipalilorăindicatoriăeconomiciăfurniza iădeăBirouăContabilitateă(venituriăîncasate,ăplataăefectiv ,ă
cheltuieliărealizate),ăfaceăanalizaăacestoraăşiăîntocmeşteăraport rileăc treăConducereaăSpitalului,ăCasaăJude ean ădeă
Asigur riădeăS n tateăşiăDirectiaădeăS n tateăPublic ăaăJude uluiăPrahova;ă 
- aplic ăprincipaleleăinstrumenteădeăcalculăinformaticăşiăanalizaăstatistic ăeconomic ,ăpeămacheteăîntocmiteăînă
cadrulăacestuiăbirouăşiăinăstrictaăconcordant ăcuăprevederileăbugetareăaprobateăşiăcuăveniturileăîncasate,ăşiă
raporteaz ălunarăsitua ii;ă 
- execu iaăcreditelorăbugetareăpentruăveniturile finan ateădeălaăBugetulădeăStat,ăcareăesteăoăcentralizareăaăvenituriloră
şiăpl ilorălunareăşiăcumulateăpeăfiecareăprogram,ăinterven ie,ăobiectiv;ă 
- monitorizareaăcheltuielilorădeăpersonal,ăcentralizareăaăpl ilorădeăpersonalăpeăsurseădeăfinan are,ăpeăfiecare 
contractăînăparte,ăraportareaăseăfaceăpeăarticoleăbugetareăcumulatăşiălunar;ă 
- monitorizareaăcheltuielilorăconformăOrdinuluiănr.159/2004,ăcentralizareaăprevederilorăbugetareăşiăaăpl ilorăpentruă
veniturileăfinan ateădeăCasaăJude ean ădeăAsigur riădeăS n tateăşiăveniturileăpropriiăaleăSpitalului;ă 
- contulădeăexecu ieăalăspitalului,ăcentralizareăaăpl ilorăşiăcheltuielilor,ăpeăarticoleăbugetareăcontracteleăCasaă
Jude ean ădeăAsigur riădeăS n tate;ă 
- situa iaăfurnizorilor,ăcentralizat ăpeăarticoleăbugetareăşiăpeăvechimiăaăpl ilorărestante;ă 
- cerereaădeăfinan areăpentruăveniturileăfinan ateădeălaăBugetulădeăStat.ăPeăbazaăcentralizatoarelorădeăsalariiăşiăaă
analizeiăpl ilorăpentruăcheltuieliămaterialeăseăcereăfinan areaănecesar ădesf şur riiăacestorăactivit ii;ă 
- trimestrialăseăîntocmescăanexeleădeăbilan ,ăcareăfacăcorela iaăîntreăprevederileăbugetareăanualeăşiătrimestriale,ă
angajamenteleăbugetare,ăangajamenteleălegale,ăpl ileăefectiveăşiăcheltuielileărealizate;ă 
- lunarăseăraporteaz ăconduceriiăsitua iaăindicatorilorădeămanagementăprev zu iăînăcontractulămanagerului,ăconformă
Ordinului nr.112/2007;  
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- întocmeşteăoriceăalteăraporturiăstatisticeălaăcerereaăConduceriiăSpitalului,ăCasaăJude ean ădeăAsigur riădeă
S n tate,ăDirectiaădeăS n tateăPublic ăaăJude ului Prahova si Consiliul Local Azuga.  
Financiar 
oăAsigurareaăm surilorădeăp strare,ămanipulareăşiăfolosireăaăformularelorăcuăregimăspecial; 
oăAnalizareaăşiăpreg tirea din punct deăvedereăfinanciarăaăevalu riiăeficien eiăutiliz riiămijloacelorăb neşti puse 
laădispozi iaăunit ii, 
o Întocmirea proiectului bugetului de venituriăşiăcheltuieli bugetareăşiăextrabugetare; 
o Asigurarea efectu riiăcorecteăşiăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăaăopera iunilorădeăîncasareăşiăpl iăînă
numerar; 
o Înregistrarea cheltuielilorăcuăsalariileăşiăaăaltor cheltuieli materiale; 
o Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul,ă formei,ă con inutuluiă şiă legalit iiă
opera iunilor; 
o Întocmireaăşiăexecu iaăbugetului de venituriăşiăcheltuieli conform cu prevederile legale; 
o Întocmireaăbilan uluiăcontabil; 
oă inereaăeviden eiăcontabile a veniturilorăşiăcheltuielilor; 
o Întocmireaăbalan elorădeăverificare-analitic ăşiăsintetic -lunar ; 
o Întocmirea situa iilorăcerute de forurile superioare; 
o Întocmirea raport rilorăprivindăprogrameleădeăs n tateăşiăaăindicatorilor acestora; 
o Încasarea veniturilorăpropriiăşiăurm rireaăsitua ieiămişc riiăacestora; 
o Facturarea serviciilor prestate ter ilor; 
o Verificarea tuturorăopera iunileăconsemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; 
o Efectuareaăpl ilorădrepturilorăb neştiăaleăsalaria ilorăşiăcolaboratorilor; 
oăVerificareaăşiăînregistrarea în contabilitate a documentelor care stauălaăbazaăopera iunilorădeăîncasariăşiăpl i; 
o Asigurarea creditelor necesare, corespunz torăcomenzilorăşiăcontractelor emise, în limita creditelor aprobate; 
oăUrm rireaăîncas riiăcontravalorii facturilor emise; 
o Întocmirea facturilorăfiscaleăşiădocumentelor de plat ăpentruăopera iunileăfinanciare,ăpotrivit reglement riloră
în vigoare; 
oăUrm rirea efectu riiăcontrolului preventiv asupra actelor ce intr ăînăcompeten aăserviciului; 
oăAreăobliga iaădeăaăstabiliănecesarulădeăproduseăînăvedereaărealiz riiăp r iiăcorespunz toare a Planului anual 
deăachizi iiăalăspitalului; 
Atributiile responsabililor pentru raportarea indicatorilor de management „ă Exbuget”conformă OMSPă nr.ă
1137/2007 sunt: 
- utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de management ai 
spitalului, denumit „ăExbuget” 
- lunar transfera electronic datele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate unitatile sanitare, 
pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata; 
Casier 
Atributia principala este efectuarea de incasari si plati in conformitate cu dispozitiile legale; 
 a)primirea si predarea de valori ; 
 b) tinerea evidentei numerarului in casa ; 
c) da socoteala si raspunde de exactitatea gestionara a numerarului din casa sub sanctiunea raspunderii 
disciplinare,contractuale,materiale si penale; 
 d) depune sumele incasate in numerar la banca si ridica numerar pentru efectuarea de plati pe baza de 
chitante sau alte documente in functie de suma ;  
e) INCASARILE si PLATILE in numerar, adica ridicari de sume de bani care se fac pe baza de O.P. sau 
numerar,emise de serviciul financiar –contabil.Ele se pot pastra in caserie de la o zii la alta pentru cheltuieli 
zilnice si urgente,sume in numerar in limita soldului de casa stabilit de banca sau de Ministerul Sanatatii 
Publice. Platile in numerar se fac pe baza de documente vizate pentru C.F.P.(control financiar preventiv) si 
aprobate de Ordonatorul de credite al Institutului.  
f)casierul verifica :exactitatea,valabilitatea semnaturilor legale,existenta anexelor la documentele de plata. 
 - Platile in numerar se fac numai persoanelor indicate in documentele de plata sau celor imputernicite prin 
procura autentificata sau delegatie vizata de seful serviciului financiar contabilitate si de Directorul Financiar-
Contabil.  
- Persoanele care primesc numerarul ,semneaza pe documentul de plata cu cerneala sau creion chimic,indicind 
dataăprimiriiăsiăsumaăprimitaă,iarăcasierulăaplicaăştampilaă„ăachitat” 
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- Acordarea sumelor pentru cheltuielile de aprovizionare ca avansuri spre decontare,cheltuieli de 
protocol,cheltuieli de deplasare,se v-a face completand pe documentul de plata data primirii sumei,casierul 
avand in obligatie urmarirea debitorilor,si justificarea sumelor cheltuite,in trei zile de la primirea lor. 
-  Este interzisa acordarea unui nou avans persoanei care nu a justificat avansul primit anterior.Decontarea 
sumelor neachitate din avansuri se face astfel:sumele ramase se depun la casierie in cursul zilei urmatoare 
inapoierii din delegatie,se intocmeste decontul de cheltuieli si se depune la compartimentul financiar 
contabil,in care se inscriu toate documentele justificative care se anexeaza si data primirii.  
- Nejustificarea avansului atrage dupa sine calculul penalitatilor pentru sumele nerestituite in functie de 
numarul de zile intarziere de la data expirarii termenului de predare a banilor la casierie.  
- Sumele percepute drept penalizare pot depasii debitul datorat,iar ele pot fi retinute pe statul de plata 
,titularului de avans.  
- Casierul trebuie sa urmareasca sa aiba un sold in lei care sa reprezinte media zilnica a cheltuielilor necesare 
si urgente in numerar.  
- De asemenea, sa creeze conditii ca sa poata pastra timp de 3 zile sumele ridicate pentru plata drepturilor 
banesti,a eventualelor sume retinute din retributii, garantii banesti retinute pentru a fi depuse la trezorerie sau 
sume pentru deplasari.  
- Zilnic, casierul totalizeaza operatiunile efectuate in fiecare zii si stabileste soldul casei care se reporteaza pe 
fila din ziua urmatoare.Exemplarul 2 din Registrul de casa se detaseaza de catre casier si se preda 
compartimentului financiar contabilitate in fiecare zi avand atasate documentele justificative.  
- Platile in numerar care nu au documente justificative nu se iau in consideratie.  
- Numerarul aflat in casa nejustificat este considerat plus de casa si se va varsa la bugetul statului.  
- Gestioneaza ,verifica si controleaza formularele cu regim special ;tine evidenta chitantierelor utilizate si 
predarea lor pe baza de proces verbal la magazia de materiale a unitatii.  
- Ajuta la incasarea si urmarirea debitorilor inregistrati la serviciul financiar contabil. 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul serviciului financiar-contabil 
-planul de cheltuieli bugetar al spitalului întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-planul de venituri bugetar intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-executie bugetara/lunara 
-darea de seama contabila trimestriala si anuala; 
-registrul de casa; 
-chitantiere; 
-CEC-uri; 
-balanta de verificare sintetica lunara; 
-balante de verificare analitice lunare si trimestriale; 
-contul de executare lunara a planului de cheltuieli bugetare; 
-dare de seama contabila asupra executarii bugetului de venituri si cheltuieli bugetare trimestriale si anuale; 
-liste de inventarieri; 
-dare de seama trimestriala de exercitare a controlului operativ curent; 
-fise de cont analitic si sintetic; 
-fisele de executie bugetara; 
-fisa de evidenta a mijloacelor de inventar si a mijloacelor fixe; 
-extracontabil, registru de urmarire a economiei si depasire a alocatiei zilnice de hrana; 
-registru de evidenta a cheltuielilor cu medicamente pe sectii; 
-ordinele de plata; 
-dispozitiile de plata în numerar sau incasare; 
-deconturi de cheltuieli de deplasare, de decont avansuri acordate; 
-note de jurnal; 
- formulare de raportare a activitatii de servicii medicale – chenzinal, lunar, trimestrial, anual la termenul 
stabilit prin normele Contractului Cadru – CASJ Prahova; 
- raportari in format electronic a situatiilor pentru activitatea de DRG conform normelor metodologice 
transmise de INCDS, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in sanatate la solicitarea CAS, CNAS, 
DSP; 
- situatii informative privind situatia financiara, necesarul de fonduri privind activitatea spitalului inclusiv pe 
programele de sanatate , derulate. 
- realizarea indicatorilor contractati, a datoriilor ,etc. 
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Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.93  
4.Compartimentul intern specializat deăAchizi iiăPubliceă 

PrinăCompartimentulăAchizitiiăPubliceăăseăasigur : 
1.ăAprovizionareaăritmic ăsiălaătimpăcuătoateăbunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al 
activit tilor medicale, administrative si tehnice; 
2. Respectarea legislatiei în domeniul achizitiilorădeăbunuri,ăserviciiăsiălucr ri; 
3.ăCoordonareaăactivit tii colectivului de licitatii electronice; 
4.ăUrm rireaăîncheieriiăsiăderul riiăcontractelorădeăachizitii publice; 
5.ăIntr ăînărelatii cu sectiile si serviciile din spital si cu furnizorii de materiale si medicamente; 
6.ăÎncheiereaăcontractelorăeconomiceăcuăfurnizorii,ăîntocmireaăsiăurm rirea comenzilor pentru materialele 
necesareăunit tii; 
7.ăAsigur ăaprovizionareaăunit tiiăcuăalimente,ămateriale,ăinstrumentar,ăaparatur ăîn cele mai bune conditii; 
8. Receptionareaăcalitativ ăsiăcantitativ ăaămaterialelor,ăalimentelorăprimiteădeăla furnizori si asigurarea 
transportului 
Atributii personal : 
1.ăPlanificareaăachizi iilor 
2.ăIni iereaăşiălansareaăprocedurii 
3. Derularea procedurii 
4. Finalizarea procedurii 
5. Administrarea contractului. 
a.Planificarea pe tipuri de proceduri 
b. Elaborarea documentatiei de atribuire 
c. Desfasurarea procedurilor de atribuire 
d.Incheierea contractului de achizitie publica si urmarirea executarii lui. 
e.intocmirea dosarului achizitiei publice 
n.Sa faca studiu de piata privind: 
•ănivelulăcurent alăpre urilorăpentru produsele identificate (nivelul calitativ al acestora face parte din cercetarea 
deăpia )ăprinăconsultarea bazei de date la nivelul autorit iiăcontractanteăşi/sauăprinărealizareaădeăcercet riădeă
pia . 
•ăcapacitatea companiilor ce activeaz ăpeăpia aăprodusului/lucr rilor/serviciilorădinăcategoria celor ce prezint ă
interes pentru autoritatea contractant . 
-estimeaza valoarea contractului pentru nevoile identificateăşiăconsiderate priorit i 
-compara acesteă valoriă cuă pragurileă valoriceă prev zute în lege pentru natura contractului respectiv si 
elaboreaza nota estimativa si nota justificativa privind alegerea procedurii, conform principiului asumarii 
raspunderii 
- ob ineăaprob rileăpentruădeclanşareaăproceduriiăavândă înăvedereăprevederileăLegiiă finan elorăpubliceăşiăale 
normelor metodologice de aplicare a acesteia. 
- stabilesteă calendarulăproceduriiă ină func ieădeă succesiuneaăactivit iloră înă cadrulă proceduriiă utilizate pentru 
atribuirea contractelorăşiăeviden iazaătermenele avute în vedere în procesul de planificare 
- supravegheaza sistematic derularea contractului pentru a permite crearea unui mecanism adecvat pentru 
coordonareaăşiădiseminareaăinforma iilorăaferenteăderul riiăcontractului 
•ăasiguraărealizareaăcontractului la standardele stabilite prin Documentatia de atribuire 
•urmareste derularea contractului în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale 
•ăeviden iazaăcronologicăşiăîntr-oăsuccesiuneălogic ădocumentele aferenteăderul riiăcontractului. 
-propune numirea unui responsabil de contract din cadrul compartimentului,ă careă s ă asigureă atât rela iaă cuă
contractantul cât şiăsupervizareaămoduluiădeăadministrare a contractului 
Intocmeste decizia de numire a persoanei responsabila cu derularea contractului care urmareste clauzele 
contractuale privind termenele, receptiile, inspectiile stabilite si atentioneaza Managerul/Directorul 
administrativ privind posibile intarzieri la livrare/executare;Raporteaza conducatorilor ierarhici orice incalcare 
a clauzelor contractuale. 
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•ăintocmeste un opis al documentelor contractului,ăînăordineăcronologic ,ăcuăactualizare sistematic  
•ă transmiteă garan iileă deă bun ă execu ieă directiei financiar-contabile pentru înregistrarea acestora în 
contabilitatea autorit iiăcontractante 
-estimeazaăfondurileănecesareăpeăperioadaăderul riiăcontractului pe baza graficului de livrare a produselor, a 
graficuluiă deă realizareă aă lucr riloră sauă graficuluiă deă realizare/prestareă aă serviciuluiă ,aşaă cumă sunt acestea 
anexate la contract sau prevazute in documentatia de atribuireăşiăînăbazaăclauzelorăcontractuale referitoare la 
pl i.ă Estimeaza fluxului financiar aferent derul riiă fiec ruiă contract care trebuieă s ă seă reg seasc ă înă
deschiderile de credite si raspunde din punct de vedere juridic de incheierea contractelor subsecvente care 
depasesc termenul, cantitatea mexima si suma angajata. 
•ămonitorizeaza modul de derulare a contractului (planificat – realizat)ă şiăurm reste modul de îndeplinire a 
clauzelor contractuală•ăsemneazaăsiăob ineăvizeleădeăcontrol financiar preventiv internăpeă„ordonan rileăde 
plat ”,ă inclusivă eviden iereaă stadiului angajamentuluiă •ă monitorizeaza/transmite documentele ce privesc 
derularea contractor altor institu iiăîndrept iteă(deăex:ăprocesulăverbalădeărecep ieălaăterminareaălucr riloră/ăde 
recep ieăfinal ăsauărapoarte de monitorizare, rapoartul anual al achizitiilor, etc) 
•ăelibereazaăgaran iileădeăbun ăexecu ie 
- indeplineste orice alte sarcini trasate de sefii ierarhici superiori conform functiilor detinute. 
-intocmeste programul/graficul procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica pe tipuri de 
proceduri si in functie de prioritati. 
-elaborareazaă şi,ă dup ă caz,ă actualizeaza, pe baza necesit iloră transmise de celelalte compartimente ale 
autorit iiăcontractante si a achizitiilor de urgenta din anul precedent, programulăanualăalăachizi iilorăpublice,ă
ca instrument managerialăpeăbazaăc ruiaăseăplanific ăprocesulădeăachizi ie; 
-asigura intocmirea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice in conformitate cu legislatia in vigoare si 
raspunde din punct de vedere juridic pentru daunele sau prejudiciile produse unit iiă prină întocmirea si/sau 
desfasurareaă greşit ă aă acestora - îndeplinesteă obliga iileă referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 
prev zute de O.U.G. 34/2006 si HGR 925/2006; 
- aplicaăşiăfinalizeaza procedurile de atribuire; 
-constituieăşiăp streazaădosaruluiăachizi ieiăpubliceăconformălegii 
-monitorizeaza/intocmeste conform prevederilor legale activitatea de elaborare a documenta ieiă deă atribuire 
aferentaăfiec ruiămodădeăachizi ieăşiăr spundeăpentru daunele sau prejudiciile produse unit iiăprinăîntocmirea 
greşit ăaăacestora; 
-intocmesteădeciziileăcuămembriiăcomisiilorădeărecep ieăşiăaiăcomisiilorădeăevaluareăaăofertelor cu atributii, pe 
baza referatul de propunere cu membrii; 
-cunoaşte, respecta şiăaplicaălegislatiaăprivindăîncheiereaăşiăderulareaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ăpentru 
medicamente, materiale sanitareă şiă reactivi in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitii publice a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii , a normelor de aplicare si a legislatiei specifice si incidente, asigurând instruirea direct ă aă
personalului din subordine 
-incheie contracteleă economiceăcuă furnizoriiă şiămonitorizeaza graficulădeă livr riăpentru materialele necesare 
unit ii,ăinăconformitate cu documentatia de atribuire. 
-efectueazaăînăpermanen ăaăstudiuădeăpia ăcuăsolicitarea ofertelorădeăpre ; 
- stabileste necesarul de produse pentruăfunc ionareaănormal ăaăspitalului pe baza necesitatilor transmise de 
catre celelalte compartimente, in functie de consumurile din anul precedent, incluzand si achizitiile de urgenta 
care nu au caracter de regularitate, bazate pe cazuistica, le centralizeaza si asigura realizarea corespunzatoare 
aăPlanuluiăanualădeăachizi ii; 
-efectueaza licita iiăconformăplanuluiăanualădeăachizitii; 
-monitorizeazaă recep iaă calitativaă şiă cantitativa, a materialelor primite de la furnizori -intocmesteă d rileă deă
seam ăspecificeăactivit iiădeăachizitii publice si aprovizionare; 
-urm reste efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intr ă înă competen aă compartimentului intern 
specializat in achizitii publice; 
-asigura instruireaăşiărespectarea normelor de protec ieăaămuncii,psiăşiăaăcelorădeăigien ădeăc tre personalul din 
cadrul compartimentului; 
- orice modificare a planului de achizitii aprobat, pe parte medicala, (medicamente, materiale sanitare, 
aparatura si echipamente medicale), pe parcursul anului, inainte de a fi inaintata spre aprobare Managerului si 
inainte de a fi identificate sursele de finantare, o inainteaza spre aprobare Directorului medical /Consiliului 
Medical. 
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-orice referat de urgenta pe parte medicala (aparatura, materiale sanitare, medicamente) pe decursul anului 
bugetar daca nu depaseste pragul valoric de 15.000 E, inainte de a fi inaintat spre aprobare Managerului il va 
inainta spre aprobare Directorului medical iar lunar le va centraliza si alaturi de copii dupa referatele de 
urgenta le va inainta Consiliului Medical impreuna cu addenda de modificare a planului de achizitii pe parte 
medicala, semnata de compartimentul de achizitii publica, avizata de Directorul financiar-contabil si aprobata 
de Manager. 
-intocmeste lunar addenda la planul anual de achizitii publice aprobat cu achizitiile de urgenta care nu au 
putut fi previzionate si nu au fost cuprinse in planul anual de achizitii publice si o inainteaza aprobarii 
-la elaborarea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire in ceea ce priveste achizitia de 
medicamente, materiale sanitare si aparatura va coopta ca si consultanti, personal medical cu studii 
superioare/medii care vor utiliza/beneficia de aceste produse/materiale sanitare/ aparate, dupa finalizarea 
achizitiei. 
-in elaborarea planului anual de achizitii publice pe parte medicala, seful compartimentul de achizitii publice 
va identifica si elabora, in forma specificata de lege, cu propuneri de proceduri de achizitie pe cod CPV, in 
functie de necesitatile si prioritatile stabilite si propuse de Consiliul medical, cu valori si cantitati intre minim 
si maxim si il va da spre aprobare, verificare si semnare membrilor Consiliului Medical inainte de a fi supus 
aprobarii Comitetului Director. 
-areă obliga iaă deă aă centaliza si stabili tot necesarulă deă produse/lucrari/serviciiă înă vedereaă realiz riiă p r iiă
corespunz toareă aă Planuluiă anuală deă achizi iiă ală spitalului conform principiului asumarii raspunderii il va 
inainta spre aprobare dupa caz Consilului medical/Comitetului Director; 
-intocmeste/raspunde de, completeaza si semneaza formularul de propunere de angajare a unei cheltuieli in 
conformitate cu legislatia in vigoare - intocmeste/raspunde de, completeaza si semneaza angajamentul bugetar 
in conformitate cu legislatia in vigoare 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 5.  Serviciul Aprovizionare-Administrativ-Transport esteă condusă deă ună şefă serviciuă şiă esteă
structurat în: Compartiment administrativ, Compartiment Aprovizionare si transport . 

 
Art.94  

Are în principalăurm toareleăatributii: 
- efectuareaăînăpermanen ăaăstudiuluiădeăpia ăcuăsolicitareaăofertelorădeăpre ;ă 
- elaboreaz ăplanulădeăinvesti iiăşiărepara iiăcapitaleăşiăcurenteăaleăspitalului;ă 
- urm reşteăasigurareaădocumenta ieiătehniceăpentruăinvesti iiăşiărepara iiăcapitale;ă 
- asigur ăefectuareaălucr rilorădeărepara iiăcurenteăşiăcapitaleăcuăter ii;ă 
- întocmeşteăgraficulădeălucr ri;ă 
- urm reşteăefectuareaărepara iilorăconformăgraficului,ăverificândăcantitativăşiăcalitativălucr rileăexecutateădeă
constructor;  
- asigur ăbunaăîntre inereăaăcl dirilor,ăinstala iilor,ăutilajelorăşiăaparaturiiămedicale;ă 
- stabileşteăcauzeleădegrad riiăsauădistrugeriiăconstruc iilor,ăinstala iilorăsauăutilajelorăşiăpropuneăm suriă
corespunz toare;ă 
- asigur ăob inereaăînătimpăutilăaătuturorăautoriza iilorănecesareăbuneiăfunc ion riăaăunit ii;ă 
 
- asigur ăm suriănecesareăpentruăutilizareaăinventaruluiăadministrativă– gospod rescăînăcondi iiădeăeficien ă
maxim ;ă 
- asigur ărecep ionarea,ămanipulareaăşiădepozitareaăcorespunz toareăaăbunurilor;ă 
- asigur ăîntre inereaăcur eniei,ăînăspa iileăcomuneăaleăunit iiă(holuri,ăsubsol,ăsc ri)ăcâtăşiăîn exteriorulăcl diriiă
(spa iiăverzi,ărampaădeăgunoi);ă 
- r spundeădeăcontracteleăcuăprivireălaăridicareaădeşeurilorămenajere;ă 
- asigur ăşiăr spundeădeămontareaăşiăfunc ionareaăinstala iilorădeăsemnalizareăşiăavertizareăaăc ilorădeăaccesăînă
incinta spitalului;  
- iaăm surileănecesareăpentruăîmbun t ireaăcondi iilorădeăconfortăaăbolnavilor;ă 
- asigur ăfunc ionareaăînăbuneăcondi iiăa:ă 
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- asigur ăactivitateaădeăîntre inereăşiărepara iiăaăinstala iilorăsanitare,ăelectrice,ăcl diri;ă 
- efectueaz ălucr riădeărepara ii,ăîn regie proprie;  
- urm reşteăefectuareaădeărepara iiăcapitaleăşiădeăinvesti ii,ărecep ioneaz ăşiăverific ăcantitativăşiăcalitativă
lucr rileăexecutateădeămuncitoriăter i;ă 
- asigur ăbunaăîntre inereăaăcl dirilor,ăinstala iilorăşiăutilajelor;ă 
- stabileşte cauzeleădegrad riiăsauădistrugeriiăconstruc iilor,ăinstala iilorăsauăutilajelorăşiăpropuneăm suriă
corespunz toare;ă 
- stabileşteănecesarulădeămaterialeădeăîntre inere;ă 
- analizeaz ădotareaăunit ii,ăaăst riiăcl diriiăşiăelaboreaz ăproiectulădeăplanădeăinvesti iiăsauădeărepara iiă
capitale;  
- urm reşteăasigurareaădocumenta ieiătehniceăpentruăinvesti iiăşiăR.K.ă 
- asigur ărepartizareaămuncitorilorăpeălocuriădeămunc ,ăînăraportăcuănecesit ileădeăactivitate.ăSeăvorăluaăm suriă
caăto iămuncitorii,ăînăperioadaăînăcareănuăsuntăsolicita iălaăinterven iiăînăcadrulăspitalului,ăs ăexecuteăalteă
serviciiăstabiliteădeăconducere,ăpentruăfolosireaăintegral ăaătimpuluiădeămunc ăzilnic;ă 
- muncitoriiădeălaăactivitateaădeăîntre inereăvorăconsemnaăînăcaieteăsauăbonuriădeălucruăzilnice,ălucr rileăpeăcareă
leăefectueaz .ăCeiădeălaăposturiăfixeăvorăconsemnaăînăregistreleădeătur ,ădata,ăoraăpred riiă– prelu riiă
schimbului,ămodulăcumăauăfunc ionatăinstala iile,ădefec iunileăconstatate,ăurgen aăşiăremediereaăacestora,ăetc.ă
Caietele, bunurileădeălucruăşiăregistreleădeătur ăvorăfiăcontrolateăşiăvizateădeăşefulădeăserviciu,ăcareăcertific ălaă
fineleăluniiăîndeplinireaăsarcinilorădeăserviciuăaăpersonaluluiădinăsubordineăînăvedereaăacord riiădreptuluiădeă
salarizare;  
- efectueaz ăopera iile deăîntre inereăşiărepara iiăşiărepara iiălaăaparate,ăinstala iiăşiăutilajeăînăconformitateăcuă
metodologiaăstabilit ;ă 
- întocmeşteăplanulădeăaprovizionareăcuăpieseădeăschimb;ă 
 
 
- exploateaz ăşiăîntre ineăcentralaătermicaăînăconformitateăcuăprescrip iileătehnice ISCIR – pentru exploatarea 
cazanelor de abur;  
- exploateaz ăşiăîntre ineăinstala iileădeăoxigen,ăvidăşiăaerăcomprimat;ă 
- asigur ăfunc ionareaăinstala iilorăfrigorificeăşiădeăclimatizareădinădotare;ă 
- asigur ăfunc ionareaăiluminatuluiădeăsiguran ăcuăgrupăelectrogen;ă 
- certific ăconsumurileădeăap ,ăgaz,ăelectricitateăaferenteăspitaluluiăşiăaltorăconsumatoriădinăcadrulăspitalului;ă 
- efectueaz ăopera iileădeăîntre inereăşiărepara iiăaăaparaturiiămedicale,ăinstala iilorăşiăutilajelorămedicaleăînă
conformitateăcuămetodologiaăstabilit ;ă 
- asigur ăasisten ătehnic ălaărecep ionareaăaparaturiiămedicale;ă 
- efectueaz ămontareaăaparatelorămedicale,ăînăconformitateăcuămetodologiaăşiăcompeten eleăstabilite;ă 
- întocmeşteăplanulădeăaprovizionareăcuăpieseădeăschimb;  
- repar ăşiăverific ăaparateleădeăm sur ăşiăcontrolăconformăinstruc iunilorămetrologiceăaprobate;ă 
- ineăeviden aăaparaturiiămedicaleăexistenteăînăspitalăprecumăşiăgaran iaăşiăservisareaăacestora;ă 
- întocmeşteăsitua iileăsolicitateăprivindăaparaturaămedical ăprecumăşiăaăd rilorădeăseam ăspecifice;ă 
- întocmeşteăşiăurm reşteăcompletareaălaăziăaăfişelorădeăîntre inereăpentruăfiecareăaparat,ăpeăcareăsuntă
înregistrateădataărepara ieiăşiăaăcontroluluiătehnic.ă 
- asigurareaăst riiătehniceăcorespunz toareăaămijloacelorădeătransport,ăaăutilajelorăşiăaăinstala iilorăcuăcareăsuntă
dotate autovehiculele;  
- efectuareaădepozit riiăcorespunz toareăaăcarburan ilorăşiălubrefian ilorăşiăfolosireaăcorect ăaăbonurileădeă
carburan i;ă 
- îndrumareaăşiăcontrolulăîntregiiăactivit iăînăsectorulădeătransporturiădinăcadrulăspitalului;ă 
- asigurarea,ăverificareaăşiăcontrolulădepuneriiădocumenta iilorăînăvedereaăreviziilorătehnice;ă 
- întocmireaăformelorăpentruăcircula iaăautovehiculelorăpeădrumurileăpublice;ă 
- efectuarea controluluiăcurentăperiodicăalăautovehiculelorădinăunitate.ăAcestăcontrolăseăfaceăcelăpu inăoădat ălaă
trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul;  
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- întocmireaălaătermenăaăactelor,ădocumentelorănecesareăimput riiădep şirilorădeăconsumuriădeăcarbura i,ă
lubrifian i,ăanvelope;ă 
- întocmireaădevizelorăautoăşiăaăpostcalcululuiăînăcazulărepara iilorănecesareăînăurmaăaccidentelorădeăcircula ie;ă 
- organizareaăşiăamenajareaăzonelorădeăparcareăpentruăautovehiculeleăunit ii;ă 
- respectarea prevederilor Ordinelor: MTTC 141/70 – 14/82, MTTC 141/70 – 236/84ăşiă1551/1993;ă 
- verificareaăzilnic ăaăst riiătehniceăaăautovehiculelorăceăvorăieşiăînăcurse;ă 
- urm rireaăsc deriiăcheltuielilorădeăconsumăalăparculuiăautoă(carburan i,ăpieseădeăschimb);ă 
- urm rireaăcaălaăsfârşitulăprogramuluiătoateăautovehiculeleăs ăfieăparcateăînăincintaăunit ii;ă 
- urm rireaăefectu riiăcontroluluiăpreventivăasupraăactelorăceăintr ăînăcompeten aăserviciului;ă 
- areăobliga iaădeăaăstabiliănecesarulăînăvedereaărealiz riiăp r iiăcorespunz toareăaăplanuluiăanualădeăachizi iiăală
spitalului. 
Atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, protective civila si situatii de urgenta (P.S.I.), 
ISCIR (OPERATOR R.S.V.T.I.) 
- asigur ă evaluareaă riscuriloră deă accidentareă şiă îmboln vireă profesional ă laă locurileă deă munc ,ă precumă şiă
reevaluareaă riscuriloră oriă deă câteă oriă suntă modificateă condi iileă deă munc ă şiă propuneă m surileă deă prevenireă
corespunz toare,ăceăvorăalc tuiăprogramulăanualădeăprotec ieăaămuncii:ăevaluareaăriscurilorăpresupuneăidentificarea 
factorilorădeăriscădeăaccidentareăşiăîmbun t ireăprofesional ăşiăstabilireaăniveluluiădeăriscăpeălocădeămunc ;ă 
- asigur ăauditareaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ălaănivelulăunit iiăoriădeăcâteăoriăsuntămodificateăcondi iileădeă
munc ă şiă stabilesteă nivelulă deă securitate:ă auditareaă presupuneă analizaă activit iă şiă stabilireaă graduluiă deă
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;  
- controleaz ă peă bazaă programuluiă deă activitate,ă toateă locurileă deă munc ,ă înă scopulă preveniriiă accidenteloră de 
munc ;ă 
- s ăverificeăperiodic,ădarănuă laămaiămultădeăunăană sauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieădac ănoxeleă seă încadreaz ă înă
limiteleă deă nocivitateă admiseă pentruă mediulă deă munc ,ă peă bazaă m sur toriloră efectuateă deă c treă organismeleă
abilitate sau laboratoare şiăs ăpropun ăm suriătehniceăşiăorganizatoriceădeăreducereăaăacestora;ă 
- asigur ăinstruireaăşiăinformareaăpersonaluluiăînăproblemeădeăs n tateăşiăsecurit iiăînămunc ăprinăceleătreiăformeă
de instructaje;  
- asigur ăevaluareaăcunoştin elorădobânditeăînăprocesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc.;  
- propuneăm suriăpentruăformareaăpersonaluluiăcuăresponsabilit iăînădomeniulăprotec ieiămuncii;ă 
- organizeaz ăpropagandaădeăprotec iaămuncii;ă 
- elaboreaz ălistaăprivindădotareaăpersonaluluiăcuăechipamenteăindividualeădeăprotec ieăşiădeălucru;ă 
- particip ălaăcercetareaăaccidentelorădeămunc ăşiă ineăeviden aăacestora;ă 
- colaboreaz ă cuă cabinetulă deămedicinaămunciiă pentruă cunoaştereaă laă ziă aă situa ieiă îmboln viriloră profesionale,ă
efectuarea de controaleălaălocurileădeămunc ;ă 
- propuneăsanc iuniăşiăstimulenteăeconomiceăpentruămodulăînăcareăseărealizeaz ăprogramulădeăm suriădeăsecuritateă
şiăs n tateăînămunc ;ă 
- duce la îndeplinire masurile legislative in vigoare;  
- efectueaz ă instructajulă deă protec iaă munciiă pentruă personalulă nouă angajată înă unitate,ă înainteaă încheieriiă
ContractuluiăIndividualădeăMunc .ă 
 
Responsabil R.S.T.V.I. 
Atributii în activitatea de securitate si sanatate in munca: 
- Efectueaz ăinstructajulădeăprotectia muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislatiei în 
vigoare; 
- Efectueaz ăevaluariăsiădetermin riăpentruăclarificareaăunorăsituatii de pericol; 
- Dispuneăsistareaăuneiăactivit ti sau oprirea din functiune a echipamentelor tehnice cândăconstat ăoăstareădeă
pericolăiminentădeăaccidentareăsauăîmboln vire profesional ; 
- Solicit ăinformatiiădeălaăoriceăpersoan ăcareăparticip ălaăprocesulădeămunc ăcuăprivire la activitatea de 
securitate si sanatate in munca ; 
- Controleaz ătoateălocurileădeămunc ăînăscopulăpreveniriiăaccidentelorădeămunc ăsi îmboln viriloră
profesionale; 
- Verific ăperiodic,ădarănuălaămaiămultădeă1ăan,ăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieădac  noxeleăseăîncadreaz ăînă
limiteleădeănocivitateăadmiseăpentruămediulădeămunc ăpe bazaăm sur torilorăefectuateădeăc treăorganismeleă
abilitate,ăs ăpropun ăm suri tehnice si organizatorice de reducere a acestora când este cazul; 
- Asigur ăinstruireaăsiăinformareaăpersonaluluiăînăproblemeădeăSSMăatâtăprinăceleătrei forme de instructaje 
(introductiv general, la locul de munc ăsiăperiodic),ăcâtăsiăprin cursuri de perfectionare; 
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- Elaboreaz ălistaăpentruădotareaăpersonaluluiăcuăechipamenteăindividualeădeăprotective siădeălucru,ăparticip ălaă
receptia mijloacelor de protectieăcolectiv ăsiăaăechipamentelor tehnice înainte de punerea lor în functiune; 
- Particip ălaăcercetareaăaccidentelorădeămunc ăsiătine evidenta acestora; 
- Asigur ăevaluareaăriscurilorădeăaccidentareăsiăîmboln vireăprofesional ălaălocurileăde munc ăprină
identificarea factorilor de risc de accidentare si îmboln vireăprofesional  înăvedereaăelimin riiăsauădiminu riiă
riscurilorădup ăcaz,ăpreveniriiăaccidentelorăde munc ăsiăaăbolilorăprofesionale; 
- Urm rireaăefectu riiăcontroluluiăpreventivăasupraăactelorăceăintr ăînăcompetent serviciului intern; 
- Are obligatia deăaăstabiliănecesarulădeăproduseăînăvedereaărealiz riiăp rtii corespunz toareăaăPlanuluiăanuală
de achizitii al spitalului; 
- R spundeădirectădeăaplicareaăNormelorădeăprevenireăsiăstingereăaăincendiilorăîn conformitate cu prevederile 
legale 
- R spundeădeăinstruireaăechipelorăP.S.I.ăsiăefectuareaăperiodic ăaăinstructajelor practice de stingere a 
incendiilor; 
- Organizeaza munca în centrala termica si asigura buna functionare si programul de lucru; 
- întocmeste si doteaza fiecare centrala termica cu instructiuni specifice privind exploatarea în conditii 
normale precum si masuri în caz de avarii; 
- Urmareste si ia parte la efectuarea reparatiilor planificate sau accidentale si anunta I.S.C.I.R. în legatura cu 
efectuarea acestora, asigurand cadrul legal de executie si receptie a acestor lucrari; 
- Urmareste respectarea regimului chimic al apei utilizate în cadrul Centralei Termice; 
- Verifica zilnic datele inscrise de fochisti în registrul jurnal si buletinele de analize apa, rapoartele de tura ale 
acestora si dispune masuri în eliminarea eventualelor probleme ce pot aparea; 
- Face controale inopinante pentru a verifica modul în care isi îndeplinesc fochistii sarcinile de serviciu; 
- Completeaza în registrul de reparatii datele referitoare la reparatii, probe, revizii; 
- Se ingrijeste de pastrarea si reactualizarea documentatiei tehnice referitoare la cazan si instalatiile din 
centrala termica; 
- întocmeste planul anual de verificari si incercari pentru autorizarea recipientilor sub presiune urmareste 
pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de functionare I.S.C.I.R. a tuturor documentelor ce tin de evidentele 
inspectoratului de stat pentru recipientii sub presiune si ascensoare; 
- Asigura pregatirea cazanelor, ascensoarelor si aparatelor sub presiune în vederea efectuarii de catre 
I.S.C.I.R. a verificarilor si incercarilor si raspunde de efectuarea acestora în termenele prescrise; 
- Efectueaza reviziile si incercarile de presiune în vederea autorizarii functionarii sau periodic la scadenta, la 
recipientii pentru care ii revine aceasta sarcina conform prescriptiilor I.S.C.I.R.; 
- Colaboreaza cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicarii si respectarii prevederilor I.S.C.I.R.; 
instiinteazaădinătimpăconducereaăunit tii de oprirea pentru reparatii a unui cazan sau în caz de avarie, imediat; 
- Organizeaza si participa la instructajul periodic si examinarea anuala a fochistilor în vederea prelungirii 
autorizatiei de fochist; 
- Urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor de SSM, a normelor P.S.I. specifice locului de munca 
pentru Centrala Termica, asigura si raspunde de pastrarea în permanenta stare de interventie a tuturor dotarilor 
P.S.I.; 
- Asigura legatura permanenta cu echipele de service ale echipamentelor din centrala termica, ascensoare si 
echipamente sub presiune; 
- Verifica, inregistreaza si înainteaza catre serviciul contabilitate facturile emise de sociatatile care asigura 
service-ul; 
- Participa la cursuri de specializare si perfectionare în domeniu. 
- Saăorganizezeăsiăsaăconducaăactivit tile de intocmire, pastrare, actualizare si aplicare a documentelor 
operative ( planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de alarmare si interventie la dezastre, planuri 
de protectie). 
- Sa asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea 
personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin. 
- Sa organizeze si sa asigure conducerea formatiunilor de protectie civila pentru limitarea si lichidarea 
urmarilor atacurilor din aer sau a dezastrelor. 
- Sa elaboreze si sa aduca la îndeplinire, potrivit ordinelor si dispozitiilor în vigoare, planurile anuale si de 
perspectiva,ăprivindăactivit tile de protectie civila, pregatirea de protectie civila, dezvoltarea si modernizarea 
bazei materiale si de instruire;ăleăprezintaăspreăaprobareăconducatoruluiăunit tii. 
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- Sa organizeze si sa conduca pregatirea de protectie civila a comisiilor de protectie civila, comandantilor de 
subunitati, formatiunilor si personalului muncitor potrivit cerintelor, dispozitiilor în vigoare si planificarii 
proprii; sa tina evidenta pregatirii lunareăsiăsaăraportezeădateleădespreăaceastaăsiăalteăactivit ti la Inspectoratul 
de protectie civila de sector. 
- Sa asigure colaborarea cu Crucea Rosie pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse în documentele 
operative si desfasurarea pregatirii de protectie civila, în special la aplicatii si exercitii; datele privind 
desfasurareaăacestorăactivit ti vor fiăcuprinseăînăplanulăcuăactivit tile de protectie civila. 
- Saăplanifice,ăsaăindrumeăsiăsaăurmareascaăactivit tile desfasurate de membrii comisiilor de protectie civila 
pentru realizarea masurilor de protectie a personalului muncitor si bunurilor materiale pentru actualizarea 
documentelor operative si pentru instruirea formatiilor pe linia specialitatii. 
- împreun ăcuămembriiăcomisiilorădeăprotectie civila sa intocmeasca planul de protectie civila si planul de 
evacuare, pe baza indicatiilor primite de la esaloanele superioare. 
- Sa pregateasca si sa prezinte conduceriiăunit tii dari de seama cu privire la realizarea masurilor de protectie 
civila, a sarcinilor de pregatire si alte problem specifice. 
- Sa execute controlul pregatirii formatiunilor de protectie civila. 
- Sa participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile, analizele si alte 
activit ti organizate de Inspectoratul de protectie Civila. 
- Sa asigure intocmirea documentatiilor tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire. 
- Sa asigure si sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare, manuire si evidenta a documentelor 
secrete, hartilor si literaturii militare si de protective civila. 
- Saăexecuteăanualăbilantulăactivit tilor de protectieăcivilaăalăunit tii. 
- Saăorganizezeăsiăsaăconducaăactivit tile de intocmire, pastrare, actualizare si aplicare a documentelor 
operative privind evidenta militara. 
- Sa participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile, analizele si alte 
activit ti organizate de Centrul Militar. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Muncitor calificat in meseria de lacatus mecanic 
 - Asigura si raspunde de exploatarea corecta a instalatiilor de pompare, a statiilor de hidrofoare, a 
echipamentelor de exploatare a forajelor de mare adancime, a celor doua gospodarii de apa potabila de la 
sediul institutului;  
- Raspunde de intretinerea corecta a instalatiilor de apa potabila, asigurand verificarea periodica a calitatii apei 
utilizate, curatarea si clorinarea trimestriala a rezervoarelor si a intregii instalatii. 
 - Asigura si raspunde de buna functionare si de exploatarea corecta a instalatiilor de aer comprimat de 
oxigen si aspiratie, numite aici instalatii netehnologice de fluide medicinale, asigura prin personalul pe care il 
coordoneaza direct intretinerea si repararea acestor instalatii precum si mentinerea lor in functiune 24 de ore 
din 24.  
- Asigura si raspunde de urmarirea lucrarilor si interventiilor executate de echipele de muncitori, de emiterea 
de bonuri de materiale in baza notelor de comenzi de lucrari emise de Serviciul Administrativ-Tehnic. 
Pastreaza evidentele lucrarilor executate si raspunde de corectitudinea acestora prin notele de comenzi 
completate la rezolvarea lor cu materialele utilizate, personalul care le-a realizat si timpul necesar interventiei 
precum si cu acceptul lucrarii de catre solicitant (semnatura pe nota de comanda a sefului de sectie unde s-a 
executat lucrarea).  
- Asigura si raspunde de realizarea programului anual de pregatire in vederea anotimpului rece, prin verificari 
si lucrari de reparatii necesare la tamplarie, invelitori de la acoperisuri, instalatii de scurgere pluviala etc.. 
 - Asigura si raspunde de inventarul atelierului mecanic de interventie si reparatii la instalatii, gestionand acest 
inventar in conformitate cu prevederile legale.  
- Asigura si raspunde de buna functionare a instalatiilor de hidrant, a sistemelor de pompare special destinate 
aceste instalatii precum si de existente in permanenta a stocului limita de apa necesar unei interventii in 
rezervoare tampon ale gospodariilor de apa; 
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 - Asigura si raspunde de efectuarea reparatiilor necesare la electromotoare, transformatoare, alte echipamente 
electrice ce necesita astfel de lucrari si care se executa in afara Institutului raspunzand de receptia acestor 
lucrari si de calitatea executarii lor.  
- Urmareste si raspunde de buna functionare a utilajelor din blocul alimentar, a masinilor de curatat zarzavat 
,cartofi, de tocat carne, a robotilor de prelucrat alimente si a agregatelor frigorifice.  
- Urmareste si raspunde de repararea mobilierului metalic din sectiile de tratament astfel ca acestea sa poata fi 
exploatate corespunzator: paturi, mese, noptiere.  
- Asigura aplicarea permanenta a graficului de revizii si reparatii intocmind procese verbale de constatare in 
caietul de urmarire a activitatii, la toate punctele in care intervine si ia semnaturi pentru calitatea prestatiei de 
la seful sectiei respective.  
- Pastreaza permanent asupra sa caietele de urmarire a activitatii si/sau notele de comanda primite de la 
maistrul coordonator pe care le preda completate corespunzator la sfarsitul fiecarei luni de zile.  
- Asigura realizarea unor lucrari de mica importanta de confectii metalice, specifice lacatuseriei cum ar fi 
confectionarea de grilaje, usi metalice.  
- In cazul defectiunilor neprevazute sau constatarii de uzura prematura a unor organe de masini, se efectueaza 
reconditionarea sau inlocuirea lor.  
- Executa diferite lucrari simple de lacatuserie ca debitari de materiale, debavurari si polizari, curatari de piese 
si organe de masini demontate pentru reparatie si revizie.  
- Curata si spala piesele la masinile demontate.. 
 - Ajusteaza suprafetele fara tolerante, muchii si racordari dupa sablon 
 - Ciopleste cu dalta canalele pentru sudura la piesele din fonta de otel. 
 - Gaureste cu masina electrica de mana, gaurile cotate liber.  
- Repara piese simple de la cuptoare si instalatiile auxiliare de alimentare, armature metalice paleti de 
malaxor, racleti de la masini de sablaj. 
- Participa la montarea si demontarea burbourilor, filtrelor de motorina si ulei ale motoarelor termice.  
- Gudroneaza interior si exterior conductele de apa, aer, abur si gaz ;  
- Debiteaza cu dalta sau fierastraul de mana materiale laminate, polizandu-le si pilindu-le fara toleranta.  
- Strapunge ziduri si plansee in vederea montarii utilajelor.  
- Asambleaza prin nituire la rece, parti simple ale unor subansambluri.  
- Urmareste si raspunde de buna functionare a utilajelor din cadrul spalatoriei, intervenind in timp util pentru 
eliminarea imediata a defectiunilor ce pot aparea la acestea, masini de spalat, storcatoare ,centrifuge, calandru 
si masini de uscat rufe; 
- Asigura aplicarea permanenta a graficului de revizii si reparatii intocmind procese verbale de constatare in 
caietul de urmarire a activitatii, la toate punctele in care intervine si ia semnaturi pentru calitatea prestatiei de 
la seful sectiei respective ;  
- Pastreaza permanent asupra sa caietele de urmarire a activitatii si/sau notele de comanda primite de la 
maistrul coordonator pe care le preda completate corespunzator la sfarsitul fiecarei luni de zile ;  
- Asigura realizarea unor lucrari de mica importanta de confectii metalice, specifice lacatuseriei cum ar fi 
confectionarea de grilaje, usi metalice ;  
- Controleaza periodic exploatarea corecta a utilajelor, in scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale ; 
 - Controleaza buna functionare a sistemului de ungere centrala automata sau a efectuarii ungerii conform 
normativelor de ungere menuala ;  
- In cazul defectiunilor neprevazute sau constatarii de uzura prematura a unor organe de masini, se efectueaza 
recondiionarea sau inlocuirea lor ;  
- Executa reparatii curente si reparatii capitale conform fiselor de constatare tehnica si a termenului prevazut 
in plan ;  
- Executa diferite lucrari simple de lacatuserie ca debitari de materiale, debavurari si polizari, curatari de piese 
si organe de masini demontate pentru reparatie si revizie ;  
- Ajusteaza bavuri la piesele prelucrate mecanic ;  
- Insurubeaza si desurubeaza suruburi si piulite, reteaza capetele de suruburi si piulite ;  
- Fileteaza manual, interior si exterior pana la M20 ;  
- Participa la montarea si demontarea burbourilor, filtrelor de motorina si ulei ale motoarelor termice ;  
- Confectioneaza stifturi de siguranta ;  
- Strapunge ziduri si plansee in vederea montarii utilajelor ;  
- Indreapta profile si table de dimensiuni mai mici ;  
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- Stemuie franghia gudronata in tub cu mufa, aseaza tuburi in santuri ;  
- Indoaie la rece si cald, intr-un sant plan tevi cu diametrul de pana la 35mm. ; 
 - Monteaza armaturi pe teava, fixeaza conducte pe pereti si plafon ;  
- Asambleaza prin nituire la rece, parti simple ale unor subansambluri ;  
- Tencuieste gaurile pentru suruburi si nituri cu cap ingropat ;  
- Demonteaza, curate, unge si monteaza broaste simple ;  
- Urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor de protectie a muncii, norme P.S.I. specifice locului de 
munca ;  
- Sesizeaza imediat ce constata defectiuni pe care nu le poate remedia, sefului de echipa si/sau sefului de 
atelier, in caz de avarie procedand conform instructajului si a prescriptiilor cunoscute din scoala de calificare ; 
- Raspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenta in executarea de lucrari 
superficiale sau necorespunzatoare ;  
 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Muncitor calificat in meseria de tamplar: 
Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 
Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 
- respect ăprogramulădeălucru,ărespectivă8.00ă– 16.00 
- particip ălaăoreăsuplimentareăînăcazuriădeăurgen ăprecumăşiălaăsolicitareaăşefuluiăierarhic; 
- execut ăverificareaăşiăîntre inereaăuşilor,ăferestrelor,ămobilierelorădinăclinici; 
- execut ăoriceătâmpl rieădinălemnăceruteădeăclinicileădinăspital: 
- repar ăşiăschimb ăferoneriaădeăpeătâmpl riaădinălemn; 
- asigur ăbunaăgospod rireăaămaterialelorăeliberateăpentruădiferiteălucr ri; 
- apreciaz ăînămodăcorectănecesarulădeămaterialăpentruădiferiteălucr ri; 
- iaăm suriăpentruăp strareaăînăbuneăcondi iiăaăobiectelorăaduseăpentruărepara ii; 
- r spundeădeămaterialeleăprimiteăşiăinventarulădinădotareăprecumăşiădeăpatrimoniulăinstitu iei 
- respect ănormeleădeăprotec iaămunciiăşiăPSIăspecificeăunit ii; 
- nuăp r seşteăloculădeămunc ăînăinteresăpersonalăf r ăaprobareaăşefuluiădeăforma ie; 
- esteăinterzisăconsumulăb uturilorăalcooliceăînătimpulăprogramuluiădeălucru; 
- la începerea programuluiădeălucruăseăprezint ăaptăpentruăducereaălaăîndeplinireăaăsarcinilorăprimite; 
- îndeplineşteăoriceăsarciniădeăserviciuăprimiteădeălaăşefulădeăforma ieăsauăloc iitorulăs uă. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 
calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Muncitor calificat in meseria de electrician :  
- Asigura si raspunde de exploatarea corecta a instalatiilor de alimentare cu energie electrica de la partea de 
bransament joasa tensiune a Postului General de Transformare si pana la terminalele consumatoare ;  
- Asigura si raspunde de obtinerea autorizatiilor necesare exercitarii meseriei de electrician, de vizarea 
periodica a acestora pe domeniile de activitate precizate de lege ;  
- Asigura si raspunde de buna functionare a instalatiilor de paratonier, acolo unde este cazul, de verificarea 
periodica a acestora si de refacerea continuitatilor acolo unde acesta au fost intrerupte din diverse motive ;  
- Asigura si raspunde de eliminarea din circuitele electrice in exploatare a tuturor improvizatiilor si 
interventiilor neavizate si neautorizate ; patroanelor necorespunzatoare sau a altor tipuri de sigurante 
neomologate ;  
- Asigura si raspunde de integritatea si copletarea tuturor tablourilor electrice de distributie, de existenta in 
interiorul acestora a schemelor de alimentare precum si de inscriptionarea tuturor circuitelor deservite ;  
- Asigura si raspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. si P.M. care reglementeaza interventia in 
instalatiile de forta, de utilizarea numai a echipamentelor si sculelor omologate si verificate corespunzator ; 
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- Asigura si raspunde de buna functionare a lampilor automate de iluminat ce intra in actiune la caderea 
curentuluielectric, raspunde de verificarea periodica a acestora, de starea de functionare a lampilor si a 
acumulatorilor ;  
- Asigura si raspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente tablourilor electrice de 
distributie; - Asigura si raspunde de functionarea corespunzatoare a tuturor electromotoarelor ce doteaza 
instalatii, utilaje, echipamente, de repararea si reconditionarea acestoraatunci cand este necesar ;  
- Asigura si raspunde de calitatea lucrarilor, a inlocuirii tuturor neajunsurilor aparute in instalatia electrica : 
inlocuirea becurilor si a lampilor fluorescente arse, inlocuirea prizelor, a stecherelor, a fasungurilor, a 
intrerupatoarelor, a contoarelor, a altor elemente de comanda sau activare care se defecteaza sau se ard ;  
- Asigura si raspunde de buna functionare a panoului general de transformare, a echipamentelor din dotarea 
acestuia precum si a existentei tuturor echipamentelor si a planurilor necesare unei interventii in acest punct ; 
- Asigura si raspunde de buna functionare a gospodariei de apa a tuturor echipamentelor care concura la 
exploatarea apei din subteran, depozitarea si pomparea acesteia in statiile de hidrofoare, precum si de buna 
functionare a instalatiilor de automatizare care deservesc aceste echipamente ;  
- Participa la executia de lucrari in constructii, realizand reparatii la tencuieli, vopsitorii, alte lucrari specifice 
necesare imbunatatirii activitatilor sau ca urmare a deciziei de schimbare a destinatiei unor spatii;  
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Muncitor calificat in meseria de instalator sanitar:  
- Natura lucrarilor efectuate de instalatorul tehnico-sanitar se concretizeaza prin operatii legate de elementele 
componente ale instalatiilor de apa – canal, instalatiilor de gaze, instalatiilor de incalzire centrala si 
instalatiilor cu apa-retele exterioare, avand ca scop sa asigure un confort cat mai complet.  
- In procesul tehnologic pentru executarea instalatiilor se disting doua faze : una de prelucrare a conductelor si 
accesoriilor prin taiere, gaurire, indoire pentru a le da forma necesara si alta de asamblare si de montare a 
aparatelor, conductelor si accesoriilor, in scopul obtinerii lucrarii finite .  
- Executa interventii de reparatii a instalatiilor sanitare, tehnologice si netehnologice, termice, a instalatiilor de 
alimentare cu gaze naturale atunci cand acestea nu implica existenta unei autorizatii speciale. 
 - Inlocuirea / repararea / curatarea armaturilordin instalatiile termomecanice ( robineti, ventile de sens, filtre, 
etc), a pompelor de circulatie precum si a boilerelor de preparare a apei calde menajere.  
- Inlocuirea de garnituri intre flanse sau alte elemente de etanseitate la robineti, imbinari, cuplaje la instalatiile 
termomecanice.  
- Inlocuirea de garnituri oringuri sau elemente de etanseitate la baterii, robineti, imbinari, cuplaje.  
- Inlocuirea de obiecte sanitare : lavoare, W.C., rezervoare de apa W.C., cazi, elemente de comanda pentru 
instalatii sanitare (baterii), flotoare, dusuri de mana etc.. 
 - Executa lucrari de intretinere si reparatii a componentelor instalatiilor de incalzire ( conducte, distribuitoare, 
radiatoare, robineti, aerisitoare,etc);  
- Realizarea de trasee de instalatii de complexitate redusa, pe distante mici, pentru alimentari cu apa etc..  
- Montarea tevilor din plumb de presiune. 
 - Executarea lipiturilor de prelungire la tevi de plumb.  
- Imbinarea si lipirea cu adeziv a conductelor din tevi PVC. 
 - Montarea accesoriilor mici (portprosop, portsapun, carlig, etc.).  
- Executarea indoirilor la cald pentru realizarea curbelor la tevi PVC-dur. 
 - Montarea armaturilor simple necesare obiectelor sanitare (robinet simplu, robinet cu brat basculant).  
- Sa cunoasca metode pentru montarea conductelor din tevi de otel sau PVC si din tuburi de fonta, pantele 
conductelor si amplasamentul armaturilor si dispozitivelor de siguranta si control.  
- Sa cunoasca tipuri si dimensiuni ale arzatoarelor de gaze si de tip casnic, contoarele volumetrice, obiecte 
sanitare si aparatelor de bucatarie.  
–  Executa si alte sarcini primite pe cale ierarhica.  
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
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de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 Muncitor calificat in meseria de fochist : 
 - Urmareste si raspunde de buna functionare si de exploatarea corecta a cazanelor din centrala termica si a 
instalatiilor care compun centrala, conform normelor si normativelor in vigoare si a prescriptiilor specifice 
I.S.C.I.R. .  
- Urmareste si raspunde de asigurarea apei calde si a furnizarii agentului termic conform programului pe 
perioada rece ;  
- Urmareste si raspunde de buna functionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de circulatie a 
agentului termic, a pompelor de epuisment din basa colectoare ;  
- Asigura reglarea, ungerea si verifica permanent starea cuplajelor acestora, intervenind direct la inlaturarea 
defectelor ce pot aparea ;  
- Raspunde de inlaturarea neetanseitatilor de apa, abur, combustibil si si inlocuirea garniturilor defecte din 
C.T. si spalatorie ;  
- Executa reviziile si reparatiile curente din C.T. si spalatorie ;  
- Asigura curatenia locului de munca si interzice acesul persoanelor straine in incinta centralei ;  
- Asigura si raspunde de pastrarea caietului de predare a serviciului, de completarea si de prevenirea 
degradarii sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fara completarea procesului verbal fiind considerata 
abatere si sanctionata ca atare ;  
- Sesizeaza imediat ce constata defectiuni pe care nu le poate remedia, sefului de echipa si/sau sefului de 
atelier, in caz de avarie procedand conform instructajului si a prescriptiilor cunoscute din scoala de calificare ; 
- Urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce utilizeaza gazul metan; 
 
- Asigura si raspunde de pastrarea caietului de predare a serviciului, de completarea si de prevenirea 
degradarii sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fara completarea procesului verbal fiind considerata 
abatere si sanctionata ca atare ;  
- Sesizeaza imediat ce constata defectiuni pe care nu le poate remedia, sefului de echipa si/sau sefului de 
atelier, in caz de avarie procedand conform instructajului si a prescriptiilor cunoscute din scoala de calificare ; 
- Raspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenta in executarea de lucrari 
superficiale sau necorespunzatoare ;  
- Urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor de protectie a muncii, norme P.S.I. specifice centralelor 
termice ce utilizeaza gazul metan ;  
- Sa cunoasca bine instalatia de tratare a apei, circuitul apa-abur-condensat al Centralei Termice ; 
 - Sa asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare, a apei din generator a aburului si 
condensatului recuperate, prin executarea analizelor conform standardelor in vigoare si cu precizia necesara ; 
- Sa cunoasca implicatiile depasirii valorilor indicilor chimici admisi, asupra functionarii in conditiile de 
siguranta a generatoarelor de abur si de apa fierbinte ;  
- Sa inscrie in registrele de analiza valorile determinate, sa semneze pentru acestea si sa comunice Sefului 
Centrala Termica orice abatere constatata de la indicii admisi ;  
- Sa predea si sa ia in primire serviciul verificand buna functionare a instalatiei de tratare a apei ; rezultatul 
predarii-primirii se va consemna in registrul de analiza ;  
-Urmareste si raspunde de buna functionare si de exploatarea corecta a cazanelor din centrala termica si a 
instalatiilor care compun centrala, conform normelor si normativelor in vigoare si a prescriptiilor specifice 
I.S.C.I.R.  
- Urmareste si raspunde de asigurarea apei calde si a furnizarii agentului termic conform programuilui pe 
perioada rece ;  
- Urmareste si raspunde de buna functionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de circulatie a 
agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare ; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Arhivarul-atributii 
 - organizeaza depozitul de arhiva pentru pastrarea documentelor emise de toate serviciile administrative si 
medicale din unitate , conform prevederilor Legii arhivelor Nationale nr. 16/1996 : serviciul Financiar 
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contabilitate , Personal Salarizare , Administrativ-Tehnic , Registratura , serv. Achizitii Aprovizionare 
Transport , biroul Internari , sectii , diverse documente referitoare la bolnavii internati , emise de 
compartimente si laboratoare medicale: certificate medicale , retete, trimiteri medicale , studii medicale etc.;  
-intocmeste nomenclatorul dosarelor preluate, pe baza de proces verbal , pe servicii si compartimente , in 
ordine alfabetica , cronologica si pe specificul activitatii ;  
- inregistreaza in registrul de evidenta curenta toate documentele intrate si iesite din arhiva , pe persoane si 
data ;  
- organizeaza inventarierea anuala a arhivei ; - convoaca comisia de evaluare a arhivei , in vederea analizarii 
dosarelor cu termen de pastrare expirat si face propuneri pentru casare sau pentru predare la Arhivele 
Nationale ;  
- organizeaza activitatea de reconditionare a documentelor deteriorate: legare, cartonare, etc.;  
- cerceteaza documentele din depozitul de arhiva in vederea valorificarii lor; - pune la dispozitia serviciilor 
creatoare sau acreditate din unitate sau din afara unitatii , pe baza de semnatura, documente solicitate, in 
vederea eliberarii de adeverinte , copii ale documentelor , verificand integritatea acestora in momentul 
restituirii ;  
- mentine ordinea si curatenia in depozitul de arhiva in vederea conservarii documentelor ;  
- asigura asezarea documentelor de arhiva in rafturi si propune achizitionarea de mobilier functional ;  
- asigura inregistrarea documentelor cu toate elementele cuprinse in legislatia arhivistica : numar de 
inregistrare, data inregistrarii, numarul si data documentului dat de emitent, numarul filelor documentului, 
numarul anexelor, emitentul, continutul documentului in rezumat , compartimentul cariua i s-a repartizat , 
data expedierii , modul rezolvarii, destinatarul , numarul de inregistrare al documentului la care se anexeaza si 
indicativul dosarului dupa nomenclator , etc.; - participa la toate formele de instruire in profil si mentine in 
permanenta legatura cu Arhivele Nationale pentru informatii ; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.95 BiroulăBunuriăareăum toarele atribu ii: 
o Inventarierea întregului patrimoniu al spitaluluiă(mijloaceleăfixeăşiăobiectele de inventar), în temeiul art. 8 
alin. 1 din Legea contabilit iiăşiăart. 3 din Ordinul nr. 1753/2004, pentru toate gestiunile si a Normei din 22 
noiembrie 2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv; 
oăAsigurareaă ineriiălaăziăaăeviden eiătehnico – operative, conform art. 10 din ordinul 1753/2004, pentru toate 
gestiunile,ăoperândă ieşirileădinăgestiuni în baza bonurilor de consum pentru inventarulămoale,ă gospod resc,ă
instrumentarăşiăintr rileăînăbazaădocumentelor legale; 
o Operarea în gestiuniă aă cas riloră deămijloaceă fixeă şiă obiecte de inventar,ă inereaă laă ziă aă situa iiloră privindă
amortizarea mijloaceloră fixe,ă comunicareaă c tre gestiuni a rezultatelor inventarieriiă precumă şiă aă cas rilor,ă
întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al spitalului; 
o Înregistrareaăînăeviden aă tehnico–operativ ăaămijloacelor fixe, pe analitice,ădup ăprovenien aălor,ărespectiv 
dinăachizi iiăproprii,ădona iiăşiăsponsoriz riăşiăcredite externe; 
o Întocmirea notelor de constatare a st riiă tehniceă aă fiec ruiămijlocă fixă înscrisă înă propunerileă deă casare,ă cuă
constat riă f cuteă deă c tre unit iă deă serviceă acreditateă conformă legisla ieiă înă vigoare.ăUrm reste efectuarea 
controlului preventiv asupra actelor ce intr ăînăcompeten aăserviciului; 
 
Sef serviciu  
 - coordoneaza si raspunde de activitatea de gestionare a patrimoniului unitatii ;  
- organizeaz ărecep ionareaăbunurilorăprocurateăşiăîntocmireaăformelorănecesareăînăcazulăcândăbunurileăprimiteă
nu corespund cantitativ sau calitativ;  
- asigur ă organizareaă şiă exercitareaă m suriloră pentruă prevenireaă şiă combatereaă incendiilor,ă controleaz  şiă
r spundeădeăcompeten aăechipelorăconstituiteăinăacestăscopă;ă 
- asigur ,ăînăcolaborareăcuăşefulăserviciuluiăfinanciară- contabilitateăinventariereaăpatrimoniului,ăînăcondi iileăşiă
la termenele stabilite prin actele normative; - r spundeă deă conservareaă şiă manipulareaă corespunz toareă aă
bunurilorăşiă inereaăeviden elorălaădepoziteăşiălaălocurileădeăfolosin ;ă 
- raspundeădeăcur eniaăinăunitateăsiădeăigienizareaăspatiiloră;ă 
- organizeaza si raspunde de serviciul de paza al unitatii ;  
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- organizeaz ăsiăcontroleaz ăactivit ileăcareăasigur ăalimenta iaăbolnavilor;ă 
- asigur ăverificareaălaătimpăşiăînăbuneăcondi iiăaăaparatelorăşiăutilajelorăconformădispozi iilorăînăvigoare,ăluândă
m surileănecesareăpentruăbunaăîntre inereăaăimobilelorăşiăinstala iilorăaferente;  
- iaă m suriă pentruă stabilireaă şiă realizareaă planuluiă deă perfec ionareă aă preg tiriiă profesionaleă aă cadreloră înă
subordineăpeăcareăleăcoordoneaz ;ă 
 
 Referent – gestiuni 
- intocmeste notele de intrare si de receptie a produselor achizitionate , in prezenta membrilor comisiilor de 
receptie ; 
- receptioneaza cantitativ si calitativ produsele care intra in gestiunea unitatii ; 
- asigura evidenta tehnico-operativa de intrare iesire a bonurilor de consum si de transfer si a fiselor de 
evidenta a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar , pe gestiuni si gestionari ; 
 Magaziner - Depozit material 
 - primeşte,ăp streaz ăşiăelibereaz ămaterialeleăaflateăinăgestiuneă;ă 
- primeşte,ăp streaz ăşiăelibereaz ăobiecteădeăinventarăsiămijloaceăfixeănumaiăpeăbazaădeădocumenteălegaleă 
- recep ioneaz ăcalitativăşiăcantitativ,ăproduseleăcareăintr ăînăgestiune,ăcu participareaăambelorăp r iă(furnizorăşiă
beneficiar)ăşiăînăprezen aămembrilorăcomisieiădeărecep ieănumi iăprinădecizie; 
 - rezultateleărecep ieiăproduselorăseăconsemneaz ăînănotaădeărecep ieăşiăconstatareădeădiferen e,ăcareătrebuieăs ă
cuprind ătoateăelementeleăprev zuteăînăformular,ăconsemnândăcorectăşiăvizibilătoateădateleăprodusuluiă(m rfii)ă
recep ionate;ă - urm reşteă termenulă deă garan ieă ală produselor,ă careă începeă s ă curg ă dină momentulă livr riiă
produselor, certificat de calitate sau document fito-sanitar;  
- elibereaz ăproduseădinădepozitănumaiăpeăbaz ădeădocumenteălegaleă(bonămateriale,ăetc.)ăcuăviz ăC.F.P.;ă 
- verific ă periodică stocurileă dină depozit,ă cantitativă şiă calitativ,ă petnruă depistareaă eventualeloră lipsuri,ă
deprecieri,ădegrad ri;ă 
- ineăeviden aăşiăurm reşteărestituireaăambalajelorăc treăfurnizori; 
 - ineă eviden aă tehnico-operativ ă deă intrareă şiă ieşireă aă valoriloră dină gestiuneă peă fişeă deă magazieă sauă alteă
documente legale;  
- r spundeămaterială pentruă pagubeleă produseă înă gestiune,ă prină neglijen ă în serviciu, distrugere, abuzuri în 
serviciu, fals în acte, etc.; 
 - nuăpermiteăintrareaăînătoateăspa iileădeădepozitareădecâtăaăpersoanelorăautorizateădeălegeăsauăceleăpentruăcareă
a dat propriul accept scris, conform Legii 22/1969 sau a altor legi în vigoare;  
- sesizeaz ăînăscrisăşefiiăierarhiciăpentruălipsuri,ăspargeriăconstatateăînăgestiuneaăsa,ăluândăm suriădeăprotejareăaă
acestoraăpân ălaăsolu ionareaălegal ăaăproblemelorăsemnalate;ă 
- asigur ă şiă verific ă zilnică gestiuneaă cuă mijloaceă deă protec ieă contra eventualeloră spargeriă aă spa iiloră deă
depozitare;  
- asigur ăşiăverific ăexisten aăşiăbunaăfunc ionareăaămijloacelorădinădotareaăgestiuniiăîmpotrivaăincendiilor.ă 
- va semnala sefului de compartiment orice deficienta legata de locul de munca;  
- asigur ăreaprtizareaăpeăsectiiăsiăcompartimenteăaănecesaruluiădeămateriiăsiăşiămateriale,ăconformăbaremuluiă
aprobat de conducerae unitatii ;  
- iaăm surileă prev zuteă înă acteleă normativeă privindă recep ia,ămanipulareaă şiă depozitareaă corespunz toareă aă
bunurilor materiale,ăpentruăgospod rireaăeconomicoas ăşiăintegritateaăavutuluiăobştesc; 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul compartimentului aprovizionare-transport 
-planul de aprovizionare pentru alimente si materiale; 
-contractele economice cu furnizorii; 
-planul de transport; 
-dari de seama statistice privind aprovizionarea si utilizarea mijloacelor de transport; 
-comenzi pentru procurari de alimente, materiale, etc; 
-foaia zilnica de transport; 
-situatia lunara a utilizarii mijloacelor de transport; 
-bon de miscare a mijloacelor fixe; 
-centralizator cu referatele de necesitate pe spital; 
-referate de necesitate; 
-registrul de evidenta a comenzilor; 
 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul compartimentului administrativ 



Page | 170 

 

-procesul verbal de inventariere anuala conform actelor normative în vigoare în cadrul comisiei de 
inventariere; 
-lista de inventariere cu ocazia inventarierilor ocazionale; 
-registrele de inventariere pe întreg spitalul; 
-lista de meniuri în cadrul comisiei de meniuri a spitalului; 
-bon de consum pentru eliberarea materialelor; 
-registru de intrare si iesire a corespondentei; 
-fisele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor;; 
-registrul de inventariere a arhivei; 
-registrul de evidenta a bibliotecii; 
 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul compartimentului investitii,reparatii, întretinere 
-lista necesarului de materiale de întretinere si reparatii; 
-procese verbale de receptie cantitativa, calitativa a lucrarilor executate; 
-necesarul de energie de toate formele si bilanturile energetice; 
-documentatia tehnica a instalatiilor energetice; 
-evidenta reparatiilor planificate si a investitiilor; 
-devize de lucrari; 
-comenzi pentru aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparatii si investitii în conformitate 
cu legislatia în vigoare; 
-registrul de evidenta a reparatiilor;  
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
 
6. Compartiment Juridic 
Art.96. Atributii: 
Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalitaii tuturor aspectelor legate de activitatea 
unit tii precum si urmarirea reglementarilor cu character normativ. 
 Atributiile personalului 
Consilierulăjuridicăareăurm toareleăatributiiălaănivelulăunit tii sanitare: 
- Participa la efectuarea cercetarilor disciplinare, in cadrul comisiilor  
- avizeaz ădeciziileăîntocmiteădeăCompartimenteleăfunctionaleăaleăunitatiiă;ă 
- asigur ăconsultan ăşiăreprezentareăjuridic ăînăbazaădelega ieiădateădeămanager;ă 
- întocmeşteăşiăactualizeaz ădispozi iileăînăbazaăc roraăseăconstituieădiferitele comisii de specialitate la nivel de 
spital;  
- asigur ăcadrulălegalăpentruădesf şurareaăprocedurilorădeăachizi ii;ă 
- întocmeşteăcontracteleădeăfurnizare,ăprest riăserviciiăşiălucr ri;ă 
- solu ioneaz ăcontesta iile,ăclarific rile,ălitigiileăcuăprivireălaăcontractele întocmite;  
- ap r ăintereseleăunit iiăînăfa aăinstan elorădeăjudecat ,ăautorit ilorădeăcontrolăşiăînărela iileăcuăter iăpersoaneăfiziceă
sau jurice;  
- aduceălaăcunoştin ănoileăreglement ri,ăînădomeniulăsanitarăconduceriiăunit ii;ă 
- ap r ăintereseleăinstitu ieiăînăfataăinstan elorădeăjudecat ă;ă 
- asigur ăconsultan ădeăspecialitate,ăşefilorădeăsec ii,ăservicii,ăcompartimente;ă 
- r spundeădeăprimireaăcita iilor,ăaătitlurilorăexecutorii;ă 
- seăocup ădeărecuperareaăcheltuielilorădeăspitalizareărezultateădinăv t m riăcorporale,ăaccidenteărutiereăsesizateădeă
organeleădeăcercetareăpenal .ă 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

7. Compartiment clerical 



Page | 171 

 

 
Art.97  Compartimentul clerical este asigurat prin preot angajat in unitate. 
Personal clerical –atributii : 
- efectueaza zilnic vizita in saloanele spitalului, poarta discutii cu pacientii sau apartinatorii acestuia,dupa caz; 
  - citeste rugaciuni la patul bolnavului; 
  - oficiaza slujbele religioase la sarbatori, alte ocazii si ori de cate ori este nevoie; 
  - la solicitare, poarta discutii cu medicul sau asitenta medicala cu privire la starea de sanatate. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
8.Blocul alimentar 

 
Art.98 

 Organizare 
Activitateaădeăpreg tireăaăalimentatieăseădesf soar ăînăcadrulăbloculuiăalimentar, dimensionat, amenajat si 
structuratăînăraportăcuăm rimeaăunit tii si cu cerintele specific acestuia: 
Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 
- buc t riaăpropriu-zis ; 
- spatiu pentru transat carne si separat pentru peste; 
- camer ăpentruăcur tat,ăsp latăsiăprelucratăzarzavatul; 
- camer ăpentruăp strareaăalimentelorăpentruăoăzi; 
- spatiuăpentruăsp lareaăvaselorădinăbuc t rie; 
- spatiuăpentruădepozitareaăveseleiădinăbuc t rie; 
- oficiuăpentruădistribuireăhraneiădeălaăbuc t rieăînăsectii; 
- vestiar pentru personalul blocului alimentar; 
- grupul sanitar 
- camere frigorifice 
- magazii de alimente; 
Spatiileăvorăfiăutilate,ăluminateăsiăventilateăcorespunz tor.ăÎnăbloculăalimentar se stabilescăsiărespect ăcircuiteă
distincte pentru alimentele neprelucrate si pentru mâncareaăpreg tit ,ărespectându-se procesul tehnologic si 
orientarea fluxului într-un singurăsens,ăevitandăîncrucis rileăîntreăfazeleăsalubreăsiăceleăinsalubre. 

Blocul alimentar este organul de lucru, din spital, care asigura alimentatia rationala si 
cea dietetica pentru bolnavii internati în spital. 

 Activitatea blocului alimentar se desfasoara în conformitate cu normele tehnice eleborate de 
Ministerul Sanatatii, privind alimentatia bolnavilor în spitale. 

 Activitatea compartimentelor care participa la asigurarea alimentatiei, în spital, este coordonata de 
"Comisia de alimentatie" din care face parte: 

1-Directorul fin.-cont.-ec.Turcu Maria Magdalena-presedinte 
2- Medicul de garda de pe fiecare sectie  -membru 
3-As. dieteticiana pe spital_______-_____________________ secretar 
4-Magazinerul unitatii_Cojocaru Ion- membru 
(magazinerul are si atributiile asistentei de dietetica) 
5-Bucatareasa de seviciu din ziua sedintei- membru 
Blocul alimentar este condus de seful serviciului ATIARI . 
 Activitatea blocului începe cu primirea alimentelor de la magazie pentru pregatirea alimentelor si se 

termina cu distribuirea lor pregatite la bolnavii de pe sectie. 
 Primirea alimentelor de la magazie se face pe baza listei zilnice de alimentatie. 
Medicul de garda pe spital, are urmatoarele sarcini: 
-coordoneaza activitatea Comisiei de Alimentatie; 
-verifica prin sondaj calitatea produselor alimentare eliberate de la magazia spitalului; 
-verifica modul de pastrare a alimentelor în bucatarie pentru masa de seara; 
-controleaza hrana preparata, cu o jumatate ora înainte de servirea ei, consemnând calitatea în 
caietul blocului alimentar si avizând distributia acesteia; 
-controleaza recoltarea probelor alimentare; 
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-controleaza modul de distribuire a mesei si transportul hranei de la bucatarie la oficii si de la 
acestea la bolnavi; 
-controleaza aplicarea alimentatiei prescrise la bolnavi; 
-urmareste calitatea hranei servite la bolnavi; 

 
Atributiile personalului 
Art.98.1. Atributii generale 
Personalul din blocul alimentar va aveaăcarnetădeăs n tateăcuăexamenulăclinic, investigatii de laborator 
conform controlului medical periodic anual si legilor în vigoare. 
Personalul are obligatiaădeăs -siăînsuseasc ăîntructiunile privitoare la igiena de la loculădeămunc . 
Personalul din blocul alimentarăvaărespect ănormeleădeăprotectia muncii: 
- va purta obligatoriu echipament de protectieăcorespunz torăoperatiunilor pe careăleăexecut ,ăpeătoat ă
perioada serviciului. Halatul de protectie va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. Se interzice personalului 
deălaăcameraădeăcur tatăzarzavat,ăs  întreăînăcameraăundeăseădistribuieăalimenteleăpreparateăc treăsectii. 
- se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, pentru întretinerea 
cur teniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. Acest personalăpoateăajutaălaăcur tenia utilajelor si sculelor cu care 
seălucreaz ă(masiniăde tocat,ădeăg tit,ăcutite, polonice,  etc.). 
- se interzice fumatul în blocul alimentar si anexe. 
- se interzice utilizarea focului de la masinileădeăg tităînăaltăscopădecâtăcelăde preparare al alimentelor.( NU se 
vaăutilizaălaăînc lzireaăbuc t riei). 
- NUăseăvaăl saăfoculăaprinsănesupravegheat. 
- Seăvaădesemnaăpersoanaăresponsabil ădeăverificareaăstingeriiăfoculuiăînainte deăp r sireaăbuc t riei. 
- Se va purta echipament de protectieăastfelăîncât,ăacestaăs ănuăprezinteăpericol de aprindere a persoanei la 
masina de tocat carne, robotul de bucatarie, masina de cur tatăcartofi,ăsauăs ăfieăinflamabil.ăSeărecomand ă
îndep rtareaăbijuteriilorăînătimpul procesului de preparare a alimentelor. 
 Asistentaădietetician ăareăobligatiaădeăaăcontrolaăstareaădeăs n tateăa personaluluiădinăbuc t rieălaăintrareaăînă
serviciuă(leziuniăcutanate,ătulbur riădigestive, febr ,ăetc). 
- Esteăinterzis ămanipulareaăalimentelorădeăc treăoriceăpersonalădinăafara blocului alimentar. 
- Seăinterziceăintrareaăînăs lileădeăprelucrareăaăalimentelorăcuăhaineleăproprii. 
- Seăinterziceăpreparareaămânc rurilorăpentruăziuaăurm toare. 
- Esteăinterzis ăp strareaăalimentelorăprepareateăînăvase descoperite, precum si amestecareaăcelorăr maseăcuă
celeăproasp tăpreg tite. 
- Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora si felul alimentelor. 
Probele se vor tine la frigider timp de 48 de ore. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.98.2.ăAsistentulămedicalăînăspecialitateaădietetic  
- r spundeădeăactivitateaăpersonaluluiădinăbloculăalimentar; 
- supravegheaz ăprelucrareaăculinar ăcorect ăaăalimentelor,ăpotrivităindicatiilor dietetice; 
- r spundeădeăaplicareaăsiărespectareaănormelorădeăigien ălaăreceptia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea 
alimentelor,ălaăînregistrareaăigienic ăaăblocului alimentarăsiăaăutilajelor,ălaăefectuareaădeăc treăpersonalulădeălaă
blocul alimentar a examenelor medicale periodice; 
- calculeaza valoarea caloric ăsiăstructuraămeniurilor,ătinanadăseamaăde concentratia ce trebuie asigurata 
bolnavilor internati; 
- verifica stocurile de produse alimentare din depozitul central, inainte de întocmirea meniurilor; 
- verifica prin sondaj gramajul portiilor atat în bucatarie cât si pe sectie; 
- controleaz ăcalitateaăproduselorăalimentareăcareăîntraăînăcomponent meniurilor stabilite; 
- centralizeaz ăzilnicăregimurileădieteticeăprescriseădeăsectii si întocmeste lista cuăcantit tile si sortimentele de 
alimente necesare; 
- particip ălaăeliberareaăalimentelorădinămagazie; 
- controleaz ăsiăurm resteăînăsectiile de bolnavi, modul în care sunt distribuite regimurile alimentare; 
- viziteaz ălaădistribuireaămeseiăsectiileădeăbolnavi,ăurm rindămodulăcumăsunt respectate regimurile; 
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- îndrum ăactivitateaătehnic ăaăbloculuiăalimentarăsiăr spundeădeăaplicareaăsi respectarea regulilor sanitare si 
antiepidemice; 
- semneaz ădocumentulăcumulativăcuăgramajeleăceăauăstatălaăbazaăîntocmirii listei de alimente si a listei de 
comenzi pentru aprovizionare; 
- vaăanuntaăconducereaăunit tiiădac ăînămagazieăexistaăproduseăexpirateăsau care nu corespund din punct de 
vedere organoleptic; 
- verifica prin sondaj numarul pacientilor pentru care se prepara si se distribuie hrana; 
- asigur ăsiăverificaărespectareaănormelorădeăigien ădeăcatreăpersonalulădin subordine si modul în care se 
respect ăcircuiteleăfunctionale; 
- asigur ăsiăverificaărespectareaănormelorădeăprotectia muncii si a incendiilor; 
- respect ăconfidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul deămunc  indiferent de natura acestora . 
- particip ăsi/ăsauăinitiaz ăactivit ti de cercetare în domeniul medical si al îngrijirilorăpentruăs n tate. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.98.3. Muncitor calificat în meseria de Bucatar: 
- prepar ădieteleărepartizateădeăasistentaădieteticiana; 
- respect ănormeleădeăp strare,ăpreparareăsiădistributie a alimentelor; 
- respect ăregulileădeăigien ăsanitar ; 
- distribuie hrana la sectiile stabilite, potrivit graficului de distributie; 
- urm resteăcaăpersonalulăbuc t rieiăs ăefectuezeăcur tenia conform indicatiilor asistentuluiădeăigien . 
- r spundeădeăpreg tireaălegumelorăsiăr d cinoaselor; 
- particip ălaăpreparareaăhranei,ăexecutândăindicatiileăbuc taruluiăsefăsauăa asistentei dieteticiene; 
- distribuie dimineata pâinea si micul dejun în sectie; 
- particip ălaădistribuireaămeseiălaăprânzăsauăseara; 
- sesizeaz ăconducereaăcompartimentuluiădeădeficientele semnalate în functionalitatea utilajelor din dotarea 
buc t riei; 
- însoteste transportul de alimenteădeălaămagazieălaăbuc t rie; 
- efectueaz ăoperatiunileăpentruătocareaăc rnii,ăpreparareaăpiureurilor, maionezelor, etc.; 
- urm resteăsp lareaăveseleiăceăseăutilizeaz ăînăprocesulădeăprelucrareăculinar  a alimentelor; 
- dirijeaz ăprocesulădeăcur tire înăbuc t rie; 
- pune probele alimentare în borcane, potrivit indicatiilor asistentei dieteticiene; 
- asigur ăsiăr spundeădeăaplicareaătuturorăm surilorădeăigien ,ăantiepidemiceăsi antiseptice, a normelor de 
protectia muncii, precum si circuitele functionale stabilite; 
- respect ănormeleăigienico-sanitare, de protectia muncii, precum si circuitele functionale stabilite; 
- r spundeădeăcurateniaădinăspatiulăarondatăserviciului. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.98.4.  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN BLOCUL ALIMENTAR  
1. Dezinfectia suprafetelor (pereti, pavimente, bai, grup sanitar) se face prin stergere cu lavete imbibate pe 
baza de clor 1/10, 15 minute. 
2. Dezinfectia blocului alimentar, cai de acces, frigidere, ustensile, utilaje se face prin stergere cu lavete 
imbibate cu solutie pe baza de clor 1/10, 15 minute. 
3. Dezinfectia buretilor de spalat, prosoape, vase pentru pastrarea alimentelor se face prin imersie in solutie pe 
baza de clor 1/25, cel putin 15 minute, urmata de clatire cu apa calda curenta. 
4. Dezinfectia oualor de pasare se face prin pulverizarea solutiei pe intreaga suprafata a oului sau stergerea cu 
o laveta imbibata cu solutie. Se lasa sa actioneze pana se usuca. (Nu se clatesc cu apa de la robinet). 
5. Dezinfectia prosoapelor de bucatarie se face prin imersie in solutie pe baza de clor 1/10, urmata de clatire 
cu apa curenta. 
Art.98.5  DEZINFECTIA VESELEI 
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Dezinfectia veselei si tacamurilor se face in blocul alimentar, unde se aduna acestea. 
Dezinfectia veselei, tacamurilor, paharelor, recipientelor de pastrare se face prin spalare cu detergent urmata 
de o imersie in solutie 1/10 de substanta pe baza de clor, cel putin 2 minute. 
Apoi se clatesc cu apa calda curenta. 

Art.98.6. Activitatea blocului alimentar cuprinde urmatoarele atributii: 
-organizarea functionarii blocului alimentar din punct de vedere administrativ, gestionar si financiar-

contabil; 
-primirea, transportul, manipularea si transportul alimentelor la bucatarie pâna la pregatirea lor; 
-pregatirea si distribuirea alimentelor preparate; 
-pregatirea alimentelor pentru conservare; 
-asigurarea conditiilor igienico-sanitare; 
-controlul starii de sanatate a personalului din blocul alimentar; 

 
b) Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul blocului alimentar 
 In cadrul blocului alimentar se elaboreaza urmatoarele documente: 
-lista de meniuri saptamânale; 
-lista zilnica de alimentatie; 
-lista de regimuri alimentare-dietetice; 
-bon de predare-transfer-restituire; 
-proces verbal de transformare a alimentelor în compoturi si conserve de iarna; 
 9. SPALATORIA  
Art. 99 Sp l toreasaăşef ă:ă 
- r spundeădeăbunaăfunc ionareăaăsp l toriei;ă 
- urm reşteă aplicareaă planuluiă deă activitateă aă sp l toriei,ă aă coduluiă deă procedur ,ă respectareaă şiă aplicareaă
legisla ieiăsanitareăşiădeăprotec iaămunciiăînăvigoare;ă 
- planific ănecesarul deăechipamenteădeăprotec ieăpentruăpersonalulădinăsp l torie;ă 
- verific ădac ăpersonalulăpoart ăechipamentulădeăprotec ieă;ă 
- verific ălenjeriaăînăuzădinăpunctădeăvedereăalăcalit iiă; 
 - raporteaz ăresponsabiluluiăcuăprotec iaămunciiăaccidenteleăşiăincidenteleădinăsp l torieăşiăiaăm suriăcareăs ă
previn ăreapari iaăloră;ă 
- ineăeviden aălenjerieiăaflateăînăunitateăşiăcolaboreaz ăînăacestăsensăcuăasistenteleăşefe;ă 
- controleaz ăplanificareaănecesaruluiădeăarticoleădeălenjerieăalăsec iilorăşiădepartamentelor ;  
- prezint ă spreă aprobareă directoruluiă administrativă listaă articoleloră deă lenjerieă careă trebuieă achizi ionate,ă cuă
specificareaăcondi iilorădeăcalitateăaăproduseloră;ă 
- verific ă dac ă personalulă dină subordineă esteă preg tită profesională pentruă a-şiă îndepliniă responsabilit ileă laă
nivelul calitate cerut ;  
- evalueaz ăcalitateaăactivit ilorădesf şurateădeăpersonalulădinăsubordineă;ă 
- conduceăactivitateaăbloculuiăcentralădeălenjerieăşiăechipamentă; 
- administreaz ăşiăgospod reşteăobiecteleădeăechipament, de inventar moale primite în dotare de la magazia 
unit ii;ă- elibereaz ăînăschimbulăobiectelorămurdareăcantit iăegaleădeăobiecteăcurateăşiăînăbun ăstare;ă 
- efectueaz ădezinfec iaăspa iilorădeădepozitareăaăinventaruluiămoale,ăasigurândăbunaăfunc ionare aăsp l toriei;ă
- triaz ă obiecteleă deă inventară moaleă înă vedereaă re ineriiă celoră completă uzateă şiă întocmeşteă propunerileă deă
casareăpentruăceleăceăîndeplinescăcondi iileărespective;ă 
- depoziteaz ăseparatăobiecteleădeăinventarămoaleăpropuseălaăcasare,ăceăauăfostăscoaseădinăuzăpân ălaăaprobareaă
lorăpentruădestr mare;ă 
- întocmeşteăbonulădeăconsumăpentruăprimireaădeălaămagaziaăunit ii,ăaăsortimentelorărespectiveăînăcantit iăcuă
cele efectiv scoase din uz, pentru combaterea baremului blocului central de lenjerieăşiăechipament;ă 
- organizeaz ă eviden aă obiecteloră deă inventarămoale,ă controlândă periodică (celă pu ină odat ă peă lun )ă situa iaă
faptic ;ă 
- ineăeviden aămaterialelorăfolositeă laăsp latăca:ăs pun,ăsod ,ădetergen i;ă - asigur ăfunc ionareaămaşinilorădeă
sp lat, storc toareloră şiă usc toareloră dină sp l torie,ă informândă serviciulă administrativ-tehnică şiă ateliereleă deă
între inereăasupraădeficien elorăsemnalateăînăfunc iuneaălor;ă 
- efectueaz ăinstructajulăperiodicădeăprotec iaămunciiăcuăpersonalulădinăsubordine;ă 
- seăocup ădeăreparareaăinventaruluiămoale,ăpeăcareăîlăposed ălaăatelierulădeălenjerieăalăunit ii,ăcuăformeălegaleă
(proces-verbal).  
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- supravegheaz ăîntreagaăactivitateăaăpersonaluluiăcareălucreaz ăînăaceast ăzon ă; 
 - urm reşteădac ăpersonalulăpoart ăechipamentulădeăprotec ieăcorespunz torăzoneiădeălucruă;ă 
- r spundeădeăbunaăfunc ionareăşiăîntre inereăaăutilajeloră;ă 
- verific ădac ăs-auăatinsăparametriiăpentruădezinfec iaătermic ăpentruăfiecareăcicluădeăsp lare,ălaămaşinileădină
dotareăşiăverific ădac ălucr torulăaăcompletatăformularulădeăeviden ăaădezinfec ieiătermiceă;ă 
- verific ă dac ă s-aă introdusă substan aă dezinfectant ă pentruă dezinfec iaă chimic ă şiă verific ă dac ă lucr torulă aă
completatăcorectăformularulădeăeviden ăaădezinfec ieiăchimiceăpentruăfiecare cicluădeăsp lareă;ă 
- verific ălaăsfârşitulăzileiădeălucruăs ănuăr mân ălenjerieăînăinteriorulăutilajelorădeăsp lareă;ă 
- verific ăaplicareaăprocedurilorădeăcur enieăaăsuprafe elorălaăsfârşitulăfiec reiăzileădeălucruă;ă 
- controleaz ărealizareaădezinfec ieiălaăsfârşitulăzileiădeălucruăaăspa iluiădeăsortareă;ă 
- r spundeădeăprimireaălenjerieiămurdareădeălaăinfirmiereleădeăpeăsec ie.ă 
Art. 100 Spalatoreasa :  
- areă atribu iileă lucr toruluiă dină sp l torie,ă conformă graficuluiă deă lucruă întocmită deă sp l toreasa şef ă şiă
deserveşteăutilajeleădeăcareăr spundeă;ă 
- r spundeădeăbunaăfunc ionareăşiăîntre inereăaăutilajeloră;ă 
- verific ădac ăs-auăatinsăparametriiăpentruădezinfec iaătermic ăpentruăfiecareăcicluădeăsp lare,ălaămaşinileădină
dotare;  
- verific ălaăsfârşitulăzileiădeălucruăs ănuăr mân ălenjerieăînăinteriorulăutilajelorădeăsp lareă;ă 
- verific ăaplicareaăprocedurilorădeăcur enieăaăsuprafe elorălaăsfârşitulăfiec reiăzileădeălucruă;ă 
- controleaz ărealizareaădezinfec ieiălaăsfârşitulăzileiădeălucruăaăspa iului de sortare ;  
- r spundeădeăprimireaălenjerieiămurdareădeălaăinfirmiereleădeăpeăsec ie.ă 
- verific ălenjeriaăprodus-finitădinăpunctădeăvedereăalăcalit iiă;ă 
- r spundeădeăpredareaălenjerieiăcurateăinfirmierelorădeăpeăsec ie.ă 
-exploateaz ăînăcondi iiăoptimeăutilajeleădeăcareăr spundă;ă 
- poart ăechipamentădeăprotec ieăadecvatăzoneiădeălucruă;ă- r spundădeăcalitateaăactivit ilorăprestateă; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
10. ATELIER CROITORIE - LENJERIE  
Art.101 Lenjereasa  
- corectarea eventualelor defecte ale produsului ;  
- pregatirea partilor componente ale produselor si montarea lor in vederea confectionarii huselor pentru 
aparatura medicala;  
- confectionarea, transformarea si repararea echipamentului de protec ieăpentruăpersonalululăsanitar,ăpersonală
auxiliar, muncitori;  
- repararea lenjeriei de pat a bolnavilor ; 
 - repararea uniformelor, paturilor, fetelor de masa, etc.si transferarea produselor la spalatoria centrala in 
vederea spalarii ; 
- iregistrarea produsului finit in gestiunea atelierului ; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
11.Serviciul Statistic ăşiăevaluareămedicalaă 

Art.102 Atribu ii personal: 
o Întocmeşte situa iileăstatistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual); 
oăOpereaz ăFoileădeăObserva ieăCliniceăGeneraleăînăprogramulăna ionalăDRG; 
oăCoordoneaz ăexporturile de date din Sistemul DRG de la pavilioanele spitalului, centralizarea acestoraăşiă
trimiterea la INCDS Prahova; 
oăPreiaăşiăprelucreaz ădatele – la nivel de pacient - de la INCDS Prahova; 
oăUrm reşte compatibilitateaăFoilorădeăObserva ieăoperate în DRG cu; 
o Raporteaz ălunarăComitetului Director situa iaăindicatorilorărealiza i; 
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oăAsigur ărealizareaăşiăprezentarea la timp, conform legii, a indicatorilorădeăperforman ăaiămanagementului 
Spitaluluiăpreciza i 
oăAsigur ărealizareaăşiăpreg tirea la timpăaăoric rorăstatistici cerute de Managerul unit ii; 
oăAsigur ăraportareaăşiăvalidareaăulterioar ăaăcazurilorăprinăsistem DRG, în colaborare cu comisia de D.R.G. 
condus ădeăDirectorul Adjunct Medical; 
oă Îndeplineşteăşiă alte atribu iiă încredin ate de conducerea unit iiă înăcontextuală şiăpentruăbunaădesf şurareăaă
activit ii; 
oăOperareaăşiăraportareaăconcediilorămedicaleăînăprogramulăimpusădeăCasaăNa ional ; 
oăUrm rireaăefectu riiăcontrolului preventiv asupra actelor ce intr ăînăcompeten aăserviciului; 
oăAreăobliga iaădeăaăstabiliănecesarulădeăproduseăînăvedereaărealiz riiăp r iiăcorespunz toare a Planului anual 
deăachizi iiăalăspitalului; 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.103 Atribu iileăOperatorilor- date(registratoarelor) 

oăAsigur ăcorectitudinea datelorădinăFoaiaădeăObserva ieăClinic ăGeneral ăpentru fiecare pacient în momentul 
intern rii,ălaănivelulădeăIntern re; 
oăRealizeaz ăînregistrarea FO în Registrul de Internari –Extern ri; 
o Efectueaz ăoriceăsarciniătrasate in acest scop în colaborare cu asistenteleăşefeădeăsec ie; 
o Întocmeşte deconturileăpacien ilorăcareănuădovedescăcalitatea de asigurat; 
o Întocmeşteăr spunsurileăprivindăcheltuielile de spitalizare, în urma adreselor primite de la, diferitele institutii 
si instante judecatorestiă(Poli ie,ăParchet,ăJudec torie); 
o Întocmeşte situa iileă privindă pacien iiă interna iă înă urmaă accidentelor rutiere, accidenteloră deă munc ,ă
agresiunilorăşiăcalculeaz ăsumaăaferent ăspitaliz rii; 
  Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.104 Atributii biroul internari-externari 

 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
12.  Secretariatul areăurm toarele atribu ii:ă 
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  Art.105 
o  Procesarea  documentelor intrateăsauăieşite din unitate care vor purtaănum rulădeăînregistrare,ărezolu iaăşiă
semn tura Managerului;  
o Prezentarea tuturor documentelor intrate în unitate spre avizare Managerului;  
o Distribuirea documenteloră c tre structurile unit iiă spreă rezolvareă şiă punereă înă aplicareă dup ă ceă auă fost 
avizate de Manager;  
oăOrganizareaăeviden eiădocumentelorăşiăarhivareaălorăînăcondi iiădeăsiguran ;ă 
oăAplicareaă ştampilei rotunde numai pe documentele ce poart ă semn tura Managerului  sau a delegatului 
oficial al acestuia; 
o Înscrierea persoanelor în audien ;ă 
o Obligativitatea de a avea un comportament corect  si eticăăfa ădeăpersoaneleăcuăcareăvinăînăcontact;  
o  Obligativitatea de a folosi un limbaj politicosăfa ădeăpersoaneleăcuăcareăvinăînăcontact;  
o Respectarea  secretului  profesional;   
o Respectarea prevederilor cuprinse în RegulamentulădeăOrganizareăşiăFunc ionareăăşiăRegulamentul Intern;   
oăăAreăobliga iaădeăaăstabiliănecesarulădeăproduseăînăvedereaărealiz riiăp r iiăăcorespunz toare a Planului anual 
deăachizi iiăalăspitalului;   
o Pentru a asigura mentinerea sub control a circulatiei documentelor emise in interiorul Spitalului de 
ortopedie si Traumatoloie Azuga cat si a celor de provenienta externa s-a stabilit urmatoarea procedura de 
circulatie a documentelor:  
Dispozitiile si deciziile  elaborate de manager si Rerviciul R.U.N.O.S. sunt distribuite catre locatiile sau 
persoanele vizate prin grija secretariatului;    
o NOTELE DE SERVICIU SI NOTELE INTERNE se inregistreaza la nivelul secretariatului de catre functiile 
emitente si sunt distribuite compartimentelor sau sectiilor indicate prin grija secretariatului.  
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
Art.106 Corespondenta   
 A) Corespondenta adresata Conducerii  Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga de catre salariatii  
acesteia si de catre persoane fizice/juridice din afara Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga :  
 Corespondenta care vizeaza probleme personale – se inregistreaza la Secretariat si numarul de inregistrare se 
trece pe document ;  
 prin grija Secretariatului, corespondenta se transmite Managerului S.O.T.A care  decide modul de rezolvare a 
problemelor cuprinse in aceasta ;  
 Corespondenta care vizeaza probleme de serviciu – poarta viza sefului de serviciu/birou, sef 
sectie/compartiment, Director de resort si se transmite catre Secretariat de catre sectia/serviciul emitent. 
Rezolutia se pune pe document si se transmite serviciului/biroului emitent prin grija Secretariatului. Un 
exemplar din acest document este pastrat la emitent.  
B) Corespondenta trimisa de S.O.T.A se prezinta pentru semnare de catre  sectia/compartimentul, 
serviciul/biroul, Director de resort, Manager. Prin grija Secretariatului se intocmesc zilnic borderouri pentru 
corespondenta efectuata in doua exemplare: originalul se transmite la Serviciul Financiar pentru decontarea 
cheltuielilor de expediere, iar celalalt exemplar se pastraza la Secretariat.  
Datele cuprinse in borderoul de corespondenta sunt urmatoarele:  
- nr. curent/nr. posta 
- localitatea   
- destinatar  
- total suma 
C) Faxuri transmise de Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga – Faxurile expediate de SOTA se  
prezinta spre semnare de catre sectia/serviciul/biroul emitent, Directorului de resort si apoi Managerului, fiind 
reprezentantul legal al institutiei.  
D) Corespondenta intre sectiile/compartimentele,serviciile/birourile/serviciului emitent si a Directorului de 
resort. Dupa semnare, se inregistreaza la Secretariat si se difuzeaza prin grija acestui compartiment 
destinatarului.  
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Pe exemplarul pastrat la emitent se regasesc numele, prenumele si semnatura de primire a persoanei 
primitoare.  
 
 

12.PROCEDURA DE ACCES A REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA IN SOTA  
 
Art.107 

  
1.  Pentru evenimente medicale deosebite  {accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, 
calamitati, etc.}, reprezentantii mass-media vor avea acces in spital in conditiile impuse de Ord. M.S. 
nr.1365/2008.  
  -  dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile solicitate de presa 
vor fi comunicate  de  purtatorul de cuvant al unitatii sanitare pe probleme medicale, si anume Directorul 
medical. Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinind cont de Legea 
46/2003, privind drepturile pacientilor cu modificarile si completarile ulterioare.  
  - declaratiile vor fi date in acelasi timp pentru toti  reprezentantii mass-media;  
2.  Pentru alte informatii ce tin de reabilitarea spitalului, constructii, transformari, acestea vor fi furnizate 
mass-mediei prin purtatorul de cuvant  pe  probleme administrative. 
3. Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii:  
  - cand insoteste o delegatie oficiala {Ministru, Secretar de stat, etc.} cu acordul acestora;  
  - insotita de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al S.O.T.A.  
4. Pentru o buna colaborare intre S.O.T.A. si reprezentantii mass-media, va rugam sa ne  transmiteti numele 
persoanelor ce fac parte din echipa dumneavoastra (reporter, cameraman) si nr. de telefon al acestora , acestea 
fiind-se necesare pentru emiterea acreditatilor.  
 
13. Purtatorul de cuvant in relatii cu presa esteăsubăcoordonareaăexclusiv ăaăManagerului. 
Art.108 Procedura de acces in Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga si a reprezentantilor mass-media  
este prevazuta in regulamentul intern. 
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. 
(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale 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. 
(3) Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii 
mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului. 
(4)In conformitateăcuălegeaănr.544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteres 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. 
(5)Informatiile de interes public sunt solicitate in scris sau verbal. 
(6)Pentru informatiile solicitate verbal, 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 si poate 
furniza pe loc informatiile solicitate, in cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc. 
(7)Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de 
conducerea unitatii 
(8)Daca informatiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este indrumata sa le 
solicite in scris. 
(9)Reprezentantul mijloacelor de informare in masa care va cere informatii de interes public( in scris sau 
verbal) 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 . 

În cadrul Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azuga, relatia cu mass-media este asigurat ăNUMAI 
prin intermediul Responsabilului mass-media (purt tor de cuvânt).  Exceptie la prezentaăregul ăfacă
urm toarele cazuri: 
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- accesul delegatiilor cu acordul managerului, când acestia vor fi însotiti de manager, purt tor de cuvânt 
sauăpersoan (e)ănumite prinădecizieădeăăc tre manager; 

- accesul delegatiilor Ministerelor, numai când acestiaăîsiăasum ăr spundereaăpentru Reprezentantii mass-
media care îi însotesc. 
(11) Responsabil cu mass-media- Purt tor de cuvânt : 
- vaăverificaădac ăreprezentantii mass-media au fost înregistratiădeăc tre Portar (Agent deăpaz )ăînă”Registrul 
vizitatori”ă siă dac ă auă fost informatiă cuăprivireă laă”RegulileăprivindăaccesulăReprezentantilor mass-media pe 
teritoriul Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azuga. 
- va însoti reprez. Mass-media pe teritoriul spitalului, va acorda interviuri si va pune la dispozitie informatii 
de interes public tinând cont de prevederile prezentei proceduri. 
- va însoti reprezentantii mass-media în cazul unor interviuri de la pacientiădarănumaiăcuă”ACORDUL scris al 
pacientului. 
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 
activitatea depusa; 
- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 
de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.109  Liber acces la informatiile de interes public   
Art.109.1. Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azuga are obligatiaăs ăcomuniceădinăoficiuă

urmatoarele informatii de interes public: 
   a) actele normative care reglementeaz ăorganizareaăsiăfunctionarea Spitalului De Ortopedie si 

Traumatologie Azuga; 
   b) structura organizatoric ,ăatributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente 

cu managerul; 
   c) numele si prenumele persoanelor din conducerea spitalului si ale Responsabilului cu difuzarea 

informatiilor publice; 
   d) coordonatele de contact ale Spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa 

de e-mail si adresa paginii web; 
   e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
   f) programele si strategiile proprii; 
   g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
   h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
   i) modalit tile de contestare a deciziei autorit tii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se 

consider ăv t mat ăînăprivinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
Art.109.2. Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azuga are obligatiaăs ăpubliceăsiăs ăactualizeze 

anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. 6.1.1 
Art.109.3. Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azugaeste obligat s ădeaădinăoficiuăpublicit tii un 

raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a. 
Art.109.4 Accesul la informatiile prevazute la art.82.1ăseărealizeaz ăprin: 
   a) afisare la sediul spitalului ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau în mijloacele de 

informareăînămas ,ăînăpublicatii proprii, precum si in pagina web proprie; 
Art.109.5 Raportul va fi întocmit deăc tre o comisie numit ăprinădecizieădeăc tre Managerul spitalului si 

vaăfiăf cut publicăprinăc ile mentionateădeăc tre RMM (purt torul de cuvant). 
 
Art.110. Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului   
Art.110.1.  Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la poarta institutiei pentru identificare.  
Art.110.2. Paznicul (Agentulădeăpaz )ăalăSpitalului va solicita cartea de identitate a reprezentantilor mass-

media, ordinul de serviciu /legitimatia de serviciu.  
Art.110.3. Paznicul (Agentulădeăpaz )ăvaănotaăînă”Registrul vizitatori”,ăinformatiileăprev zute în rubricile 

acestuia si va pune la dispozitia acestora”ă”RegulileăprivindăaccesulăReprezentantilor mass-media pe teritoriul 
Spitalului De Ortopedie si Traumatologie Azuga,ăAnexaă1,ăăpeăbaz ădeăsemn tur ”Amăluat la cunostint ”ăînă
”Registrul vizitatori”. 

Art.110.4. Paznicul (agentulădeăpaz )ăvaăăanunta RMM (purt torul de cuvânt) de prezenta reprezentantilor 
mass-media a pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitaluluiăpân ăcândănuăvorăfiă
însotitiădeăc tre RMM. 
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Art.110.5. Reprezentantii mass-media vor avea  acces nelimitat în urmatoarele situatii: 
          - când însotesc o delegatieăoficial ă(Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora; 
          - însotiti de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al spitalului. 
 
Art.111.  Acordarea interviurilor în cadrul spitalului 
Art.111.1. Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordateănumaiădeăc tre RMM (purt tor de cuvânt) cu 

respectareaăurm toarelor reguli: 
a) Privind drepturile copilului 
- nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decât cu acordul în scris 

al apartin torilor (rude de gr.I). 
- informatiile puse la dispozitia mass-media în cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea 

imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copiluluiăînăcauz ; 
- nuăvorăfiăf cute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului în 

vârst ădeăpân ălaă14ăaniăînăsituatia în care acesta a fost victima unei abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a 
fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora.  Informatii cu privire la identitatea 
copilului sau stareaăluiădeăs n tateăvorăfiăf citeăpubliceănumaiăcuăacordulăscrisăalăp rintilor , al persoanei în 
grijaăc reiaăseăafl ăcopilulăsauăaăunuiăreprezentant legal. 

- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnic ,ănationalitatea, rasa sau religia copilului precum 
si un eventual handicap al acestuia. 

b) Privind demnitatea umană si drepturile pacientilor 

- declaratiile referitoare la o person ăseăvorăfaceărespectând drepturile si libert tile fundamentale ale 
omului . 

- informatiileăcuăprivireălaăoăpersoan ăretinut ăpentru cercet ri,ăarestate sau aflate în detentie se vor pune la 
dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei. 

-  nuăvaăfiădezv luit ăînăniciăunăfelăidentitatea unei persoane victim ăaăuneiăinfractiuni privitoare la viata 
sexual ăcuăexceptia cazului în care persoana a dat Acord scris. 

- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnic ,ănationalitatea, rasa sau religia unei persoane 
precum si un eventual handicap al acestuia. 

- informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind stareaădeăs n tate, 
probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanteăînăleg tur ăcu boala si cu alte diverse fapte, 
inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispozitia reprezentantiloe mass-media numai cu acordul 
persoanei,ăsauăînăcazulăunuiăpersoaneăf r ădiscern mânt ori decedat ,ăcuăacordulăfamilieiăsauăapartin torilor. 

Art.111.2. RMM (purt torul de cuvânt) va însoti reprezentantii mass-media în cazul în care acestia doresc 
intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucruănumaiădup ăceăpacientul va da acordul în scris cu privire 
la intervievarea sa. 

Art.111.3. Acordurile în scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la stareaădeăs n tate, 
medicamentatie, tratament, conditieăfizic ,ăetc,  sau cu privire la luarea unor interviuriăsubăform ădeă
înregistrareăaudio/videoăsauăpoz ,ăseăvorădaăpeăformulară”Acordăînăscrisăalăpacientului”,ăAnexaă2. 

Art.111.4. RMMăăvaăaveaăgrij ăcaădeplasareaăreprezentantilor mass-media în incinta spitaluluiăs ăseăfac ă
numai cu ecuson si halat corespunzator. 

Art.111.5.  RMM va interzice cu desavârsire accesul reprezentantilor mass-media în  compartimentele de 
A.T.I.  

Art.111.6. Nerespectareaădeăc tre purt torul de cuvânt a confidentialit tii datelor despre un pacient si a 
confidentialit tii actului medical, precum si prevederilor acestei proceduri atrageădup ăsineăsanctionarea 
disciplinar ,ăcontraventional ăsauăpenal ,ăconformăprevederilorălegale. 

Art.111.7. Purt torul de cuvânt nu va fi trasălaăr spundereăînăcazulăunorăfilm riăcuăcamer ăascuns ăsauăaă
unor interviuri înregistrate cu echipamenteăaudioăascunseădeăc tre reprezentantii mass-media. 

 
Art.112.  Reclamatii în sensul prezentei proceduri 
Art.112.1. Reclamatii privind divulgarea unor informatii referitoare la un pacient (adult sau copil) fără 

acordul în scris al acestuia. 
Art.112.2  Înăcazulădivulg riiădeăc tre purt torul de cuvânt al spitalului a unor informatii cu privire la 

clauzele mentionateăînăprocedur ăf r ăacordulăînăscrisăalăpersoaneiăatrageădup ăsineăsanctionareaădisciplinar .ă 
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Art.112.3.  În cazul solicit riiăunorădauneămoraleăsauămaterialeădeăc tre un pacient în privintaăc ruiaăsau 
divulgat informatii de oricare natur ăf r ăacordulăscrisăalăacestuia vor fi suportateădeăc tre Purtatorul de 
cuvânt. 

 
Art.113  Reclamatii cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini în legătură cu un pacient fără 

acordul scris al acestuia, obtinute de Reprezentanti mass-media cu echipamente audio -video ascunse 
În cazul unor astfelădeăsesis riăpeăbazaăimaginilor/înregistr rilorăaudioăpuseălaădispozitie de pacientul 

reclamant si cu ajutorul acestuia se va identifica ziua si ora la care înregistrarea a fost f cute.ăDină”Registrul 
vizitatori”,ăaflat la portar (agent de paza) pe baza datei si orei la care s-a constataăc ăaăfost efectuat ă
înregistrarea, se vor identifica Reprezentantii mass-mediaăcareăseăfacăr spunz tori de situatia creat .ăM suriă
luate : 

- se va aduce la cunostiint ăînăscrisăAngajatorului reprezentantilor mass-media ce se fac vinovati, fapta 
respectiv ăsiăseăvaăsolicitaăînăscrisăm surileăcareăauăfost luate împotriva Reprezentantilor mass-media 
reclamati;  

- se va interzice pe viitor accesul Reprezentantilor mass-media vinovati de situatia creat ăpeăteritoriul 
spitalului. 

- se vor aduce la cunostiinta pacientului reclamant m surileăluate cu mentiuneaăc ăspital este absolvit de 
oriceăvin ăpentru înregistr riăaudio/videoăefectuate cu camera ascuns . 

Art.114  Regulile privind accesul Reprezentantilor mass-media pe teritoriul Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga 

1. Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informati înregistrate audio/video se pe teritoriul 
Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga au obligatia de a asigura informarea obiectiv ăaăpubliculuiă
prin prezentarea corect ăaăfaptelor si evenimentelor. 

 
2. Pe teritoriul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, accesul se face însotit numaiădeăc tre 

Purt torul de cuvânt sau alt ăpersoan (e)ădelegate de Managerul spitalului. 
 
3. Accesul Reprezentantilor mass-media va fi permis pe teritoriul spitaluluiănumaiădac ăacestiaăîsiăasum ă

prinăsemn tur ărespectarea prezentelor reguli. 
 
4. Accesul în spital se face numai echipat corespunz tor cu halat si ecuson pentru identificare. 
 
5. Reprezentantii mass-mediaănuăvorărecurgeălaăînsel ciuneăînăvedereaăobtinerii unor informatii sutinând 

c ăsunt persoane angajate ale spitalului. 
 
6. Reprezentantii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectuaă film riă aleă pacientilor din cadrul 

spitalului decât dup ăceăseăvaăobtine acordul scris al acestuia. 
 
7. Reprezentantii mass-media care vor obtine si utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace de 

înregistrare audio/video ascunseăseăfacăr spunz tori pentru faptele lor si vor suporta consecintele. Utilizarea 
metodelor mentionate atrageă dup ă sineă interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen 
nelimitat. 

 
 

 CAPITOLUL 18 –MASURI IN PERIOADE DE CALAMITATI 
 
 Art.115  Masuri comune in perioadele de calamitati si in alte situatii cu caracter deosebit : 
 

1. nominalizarea unitatilor sanitare din teritoriu care trebuie sa asigure asistenta medicala de urgenta ; 
2. rezervarea unui numar corespunzator de paturi in spitalele teritoriale in care sa poata fi internate 

cazurile deosebite care s-au ivit; 
3. asigurarea unei echipe de garda pe spitale si pe sectii, in masura sa acopere nevoile de asistenta 

medicala; 
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4. aprovizionarea permanenta a spitalelor precum si a celorlalte unitati sanitare cu stocuri suplimentare de 
medicamente, sange si substituenti de plasma, alimente dietetice, lapte praf, dezinfectante, dezinsectante 
precum si alte materiale sanitare. Medicamentele utilizate din trusa de urgenta se completeaza cu prioritate ; 

5. utilizarea rationala a mijloacelor de transport, indeosebi cele cu dubla tractiune in vederea asigurarii 
operativitatii aprovizionarii spitalului si transportului medical de urgenta ; 

6. verificarea zilnica a stocurilor de medicamente si materiale sanitare, luand masuri pentru completarea 
lor ; 

7. selectionarea judicioasa de catre medicii de familie si din ambulator a bolnavilor care necesita 
spitalizare, acordandu-se prioritate cazurilor cu afectiuni acute ; 

8. organizarea, de comun acord, cu organele locale, a unor puncte sanitare si posturi de prim ajutor, care 
sa actioneze pe perioada cat dureaza situatia deosebita ; 

9. organizarea de echipe medico – sanitare dotate cu truse de urgenta pentru acordarea primului ajutor sau 
depistarea imbolnavirilor izolate ; 

10. organizarea permanentei activitati in vederea aprovizionarii tuturor unitatilor farmaceutice cu 
medicamente si materiale sanitare necesare ; 

11. asigurarea permanentei la centrele sanitaro – epidemice in vederea interventiilor urgente privind 
problemele antiepidemice si de igiena; 

12. instruirea permanenta cu medicii la nivelul autoritatilor de sanatate publica judetene in vederea 
rezolvarii cu competenta a solicitarilor deosebite ale unitatilor sanitare. Numerele de telefon ale acestei 
permanente se comunica unitatilor sanitare interesate si Ministerului Sanatatii Publice ; 

13. informarea Directiei de Sanatate Publica prin fax sau telefon despre orice eveniment sanitar deosebit 
aparut pe teritoriul judetului ; 

14. informarea consiliilor judetene despre evenimente sanitare deosebite si masurile luate. 
 
Art.116  Masuri suplimentare in situatii cu caracter deosebit (zile festive, etc.) : 
 

1. intarirea garzilor in specialitatea cu profil chirurgical si asigurarea permanentei la sectiile de anestezie – 
terapie intensive, la spital ; 
2. asigurarea permanentei in timpul zilei (8-20) cu cadre medicale in ambulator ; 
 

Art.117  Masuri suplimentare in perioade de calamitati : 
 

1. intocmirea de catre fiecare unitate sanitara din teritoriu a unui plan propriu de asistenta in caz de 
calamitati ; 

2. utilizarea tuturor cadrelor sanitare prin sectorizarea teritoriului ; 
3. acoperirea cu cadre medico – sanitare a tuturor posturilor vacante  din zona calamitata, prin detasari sau 

dirijari; 
4. organizarea evidentei adresei medicilor din zona calamitata, in vederea solicitarilor acestora pentru 

acordarea primului ajutor bolnavilor care locuiesc in apropierea doimiciliului medicului; 
5. asigurarea de masuri pentru supravegherea medicala active a pacientilor din evidenta speciala, a celor 

nedeplasabili; 
6. imunizarea antitifica dupa schema rapida : 3 doze corespunzatoare varstei, la interval de 7 zile; 

internarea in spital a purtatorilor de bacilli tifici in evidenta, din zonele inundate sau evacuate ; 
7. dezinfectia continua a latrinelor cu solutie de var cloros de 5% sau lapte de var stins 20%; 
8. deparazitarea preventiva cu insecticide pulbere a populatiei stabile si evacuate; 
9. dezinfectia permanenta a surselor de apa potabila ; 
10. controlul conditiilor de transport, pastrare si pregatire a alimentelor ; 
11. organizarea unor actiuni de control sanitar, punandu-se accent pe : 
- urmarirea permanenta a instalatiilor si a retelei de aprovizionare cu apa potabila si a operatiunilor de 

tratare a acesteia ; 
- asigurarea stoocurilor de substante coagulante si dezinfectante necesare pentru clorinarea in exces a 

apei potabile ; 
- aprovizionarea laboratoarelor cu materiale de recoltare, medii de cultura, substante dezinfectante si 

dotarea cu mijloace de transport pentru interventii imediate in orice moment in zonele afectate ; 
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- controlul depozitarii stocurilor de alimente expuse calamitatilor, alimente afectate de inundatii sau alte 
calamitati se pot pune in consum numai cu avizul organelor sanitare de specialitate ; 

- luarea masurilor de protejare a depozitelor de pesticide si alte substante toxice, pentru prevenirea 
contaminarii solului, apelor si alimentelor ; 

- intensificarea masurilor de prevenire a infectiilor interioare ; 
12. aprovizionarea unitatilor farmaceutice cu stocuri suplimentare de medicamente, materiale sanitare, 

dezinfectante specifice desfasurarii actiunilor prolactice de masa ; 
13. stabilirea si aplicarea masurilor de prevenire a pagubelor materiale in unitate, ce ar putea fi favorizate 

de situatiile de necesitate ; 
14. solicitarea la nevoie a fabricilor producatoare  pentru livrarea cu prioritate, in avans sau suplimentar, a 

unor produse farmaceutice deficitare ; 
15. stabilirea unor farmacii in zona calamitata – in raport cu marimea acesteia – care sa aiba program 

permanent, pentru a satisface solicitarile populatiei ; farmaciile cu circuit deschis pot elibera fara reteta 
medicamente pentru 3 zile, exceptand toxicele si stupefiantele. 

 

Art.118  Plan operativ pentru asistenta medicala in caz de calamitati intr-o unitate sanitara : 

 
1. anuntarea imediata a conducerii unitatii sanitare si a celorlalte cadre medicale ale unitatii ; 

2. mobilizarea intregului personal existent in acel moment in unitate pentru primirea, trierea si ingrijirea 
accidentatilor ; 

3. asigurarea spatiilor si conditiilor – in raport cu numarul accidentatilor – pentru acordarea primului 
ajutor, trierea, spitalizarea sau indrumarea pentru manevre de reanimare sau interventii chirurgicale in raport 
cu gravitatea fiecarui caz ; 

4. organizarea comandamentului central si pe subunitatile din structura unitatii, in care vor fi inclusi 
factorii de conducere, cu adresa si numarul de telefon ; 

5. aprovizionarea cu alimente, asigurarea de combustibil, revizuirea instalatiilor, activitatea P.C.I ; 
6. constituirea echipelor ce vor functiona in spital cel putin 24 de ore ; 
7. dotarea aparatelor, asigurarea oxigenului ; 
8. constituirea echipelor si stabilirea zonelor in care vor actiona acestea pentru degajarea de zapada a 

cailor de acces in unitate, a strazilor invecinate; 
9. organizarea controlului in subunitati pe timp de calamitate. 

 
 

CAPITOLUL 19. DREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăPACIEN ILOR 
 

Art. 119 Drepturile si obligatiile pacientilor conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului Legii 
nr. 95/2006 privind reformaăînădomeniulăs n t iiăsiăaăContractuluiăcadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiă
medicale în cadrul sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
Defini iiă: 
1.Pacient ţăpersoan ăs n toas ăsauăbolnav ăcareăutilizeaz ăserviciiădeăs n tate . 
2. Discriminare = distinc iaăcareăseăfaceăîntre persoane aflate în situa iiăsimilareăpeăbazaărasei,ăsexului,ăvârstei, 
apartenen aăetnic ,ăoriginiiăna ionaleăsauăsociale,ăreligiei,ăop iunilorăpolitice sau antipatiei personale. 
3.Îngrijiriădeăs n tate = servicii medicale, servicii comunitareăşiăserviciiăconexeăactului medical 
4.Interven ieă medical ă ţă oriceă examinare,ă tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, 
terapeutic sau de reabilitare . 
5. Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu 
mai esteăposibil ăîmbun t ireaăprognozeiăfatale a st riiădeăboal ,ăprecumăşiăîngrijirileăacordate în apropierea 
decesului. 

Art. 120 (1) Este interzis ă publicitateaă oric ruiă medicament pentru care nu exist ă oă autoriza ieă deă

punereăpeăpia . 
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(2) .Toate materialeleăpromo ionaleăaleăunuiăprodusădestinateăprofesioniştilor din sectorul sanitar trebuieăs ăfieă

înă concordan ăcuă rezumatul caracteristicilor produsului aprobat deăAgen iaăNa ional ă aăMedicamentului si 

insotite de catre acesta. 

(3). Publicitatea unui medicament trebuieăs ăîncurajezeăfolosireaăra ional ăaăprodusului,ăprezentându-l în mod 

obiectiv,ăf r ăa-i exagera calit ileăşiăf r ăs ăinduc ăînăeroare.ăPublicitatea trebuieăs ăfieăonest ,ăadev rat ăşiă

corect .ă Publicitatea trebuieă s ă eviteă oriceă sus inereă sauă reprezentareă înă m sur ă s ă induc ă înă eroareă

consumatorul,ăchiarăşiăprinăomisiune,ăambiguitate sau exagerare. 

(4). Publicitatea destinat ăprofesioniştilor din sectorul sanitar poateăfiăf cut ăatât pentru medicamenteleăf r ă

prescrip ieămedical ,ăcât şiăceleăcuăprescrip ieămedical . 

(5). În cadrul spitalelor, va existaăunăspa iuădestinat publicit iiăpentru medicamenteăşiăelăvaăfiăprestabilit de 

c tre conducerea spitalului. 

(6). Întâlnirile dintre reprezenan iiă firmelorădeămedicamenteă şiămediciiă specialiştiă seăvorădesf şuraădup ăună

program organizat şiăaprobat deăc tre conducerea spitalului. 

(7).Con inutul materialului publicitar trebuie notificat c tre conducerea spitalului. 

(8). Oferirea de mostre deă c tre firmele de medicamente pentruămediciiă specialişti din spitale trebuieă s ă seă

desf şoareădup ăunăprogramăaprobat de conducerea spitalului. 

Art.121 In intreaga lor activitate , toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, 

politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de insotitorii si 

vizitatorii acestora. 

Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (care pot fi angajati ai 

unor firme de prestari de servicii), vor actiona intr-un climat de liniste care sa asigure confort psihic 

pacientilor, evitand pe cat posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si 

dispozitivelor cu care isi desfasoara activitate) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei pacientilor. 

Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara, se vor comporta cu pacientii si 

apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se 

doreste sau se urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta de actele 

normative in vigoare, respective decat salariul obtinut pe statul de plata. 

Art.121.1. Conform Legii nr.46/2003, pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta 

calitate, are dreptul de a fi respectat ca persoana umana,fara nici o discriminare. 
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121.2. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si modul de a 

le utiliza. 

121.3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de 

servicii de sanatate. 

121.4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le 

respecte pe durata spitalizarii. 

121.5. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. 

121.6. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al 

investigatiilor,diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii. 

121.7. 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; 

121.8 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; 

121.9 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului 

legal nu mai este necesar; 

121.10 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; 

121.11 In cazul in care furnizorul 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. Comisia de arbitraj este constituita dintr-un medic pentru pacientii internati in spital; 

121.12. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu 

exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei 

culpe medicale. 

121.13. Pacientul are  dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de 

trimitere in consulturi interdisciplinare. 

Art.122.1. Toate informatiile privins starea pacientului, rezultatele investigatiilor, 

diagnosticul,prognosticul,tratamentul,datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. 
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122.2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da 

consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. 

122.3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,implicati in 

tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. 

122.4.Pacientul are acces la datele medicale personale. 

122.5.Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor  

in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu 

consimtamantul pacientului. 

122.6 Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau 

pentru sanatatea publica. 

Art.123.1. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din 

afara spitalului. 

123.2. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana 

la vindecare. 

123.3. Personalul medico-sanitar are obligativitatea respectarii drepturilor pacientului, pastrarii 

anonimatului, pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile 

medicle acordate asiguratilor.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 nr.46/2003 atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara,contraventionala 

sau penala, conform prevederilor legale. 

123.4. Completarea prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru 

afectiuni acute, subacute, cronice (initiale). 

Art.124.1. Conform Codului de etica si deontologie medicala, raspunderea asistentului medical consta 

in prevenirea, tratarea si ingrijirea persoanei, avand in vedere respectul pentru viata, sanatatea, libertatea si 

demnitatea individului. 

124.2. In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii 

dand dovada de responsabilitate profesionala si morala actionand intotdeauna in interesul pacientului. 
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124.3. Asistentul medical trebuie sa trateze cu aceeasi responsabilitate si profesionalism toti pacientii si 

recunoaste ca acestia au dreptul la o egala consideratie si ingrijire, indiferent de varsta, conditie sociala sau 

economica sau de cauzele bolii. 

124.4. Asistentul medical, in exercitarea profesiunii, nu poate face discriminari pe criterii religioase, 

ideologice si etice, culturale, etnice sau sexuale. 

124.5. In practicarea profesiei, asistentul medical se obliga sa nu aduca daune persoanelor pe care le ingrijeste 

si isi indreapta actiunile spre dobandirea autonomiei si binele pacientului. 

124.6. Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza dupa caz, de catre O.A.M.R., potrivit 

Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical. 

124.7.Conform normelor legale in vigoare pacientul are dreptul la : 

 informare 

 consimtamant 

 confidentialitate si intimitate 

 ingrijire si tratament 

Art.125. Conform Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania si Legea nr.45/2003 

privind drepturile pacientului, obligativitatea medicilor de a obtine , in scris, sub semnatura 

,, consimtamantul informat al pacientului ". 

Art.125.1. Securizarea fisei care contine consimtamantul informat, la foaia de observatie clinica, prin 

capsare sau lipire si mentionarea pe prima pagina a foii de observatie, a sintagmei ,, contine fisa cu 

consimtamantul informat semnata”. 

125.2. Intocmirea in dublul exemplar al fisei de consimtamant informat.Un exemplar se ataseaza la foaia de 

observatie, iar al doilea exemplar se depune la directiunea unitatii. 

125.3. Lipsa fisei ce contine consimtamantul informat al pacientului, atrage dupa sine sanctiuni disciplinare- 

conform Codului Deontologic al Medicului cat si administrative, civile sau penale pentru medicii curanti, 

conform legislatiei in vigoare. 

125.4. Programul de vizita al apartinatorilor (in conformitate cu OMS nr.1284/2012): 

(1) Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice se realizeaza: 

Luni – Vineri in intervalul : 16,00-18,00 
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Sambata-Duminica si sarbatori legale in intervalul : 10,00-14,00 

 (2) Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi 

mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp. 

   (3) In situatia prevazuta la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti, daca 

exista solicitari in acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.  

(4) Vizitarea pacientilor in sectiile/compartimentele de terapie intensiva este permisa zilnic doar 

membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau 

cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne. 

(5) Compartimentele de terapie intensiva au obligatia de a avea un numar de telefon prin care se 

asigura informarea familiei de catre medicul curant sau medicul de garda despre starea si evolutia 

pacientului. Apartinatorii vor fi informati despre acest numar de telefon la internarea sau la transferul 

pacientului in sectia/compartimentul respectiva/ respectiv. 

(6) Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/ compartimentele unitatii sanitare, la solicitare, 

membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului zilnic de lucru al acestuia, 

in baza unui program stabilit de medicul sef/coordonator de sectie/compartiment, aprobat de directorul 

medical si afisat la loc vizibil la intrarea in unitatea sanitara. 

(7) In vederea implicarii apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani) 

in cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de sectia sau compartimentul in care 

acestia sunt internati, familia poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur  membru 

de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din setia sau compartimentul respectiv permit 

acest lucru. In caz contrar, se asigura accesul familiei periodic la pacient,asigurandu-se un spatiu 

adecvat de asteptare, in apropierea sectiei sau compartimentului respectiv. 

 In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 

prezentate, pe oricare dintre sectiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi 

permanent. 

 In cazul copiilor internati in sectiile sau compartimentele de terapie intensiva se asigura 

prezenta cu caracter permanent a unuia dintre parinti, daca se solicita acest lucru.  

 In cazul copiilor pana la 14 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea 

sanitara se accepta prezenta unui apartinator permanent, daca se solicita acest lucru. 

    In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati in oricare dintre 
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sectiile/compartimentele din unitatea sanitara se poate accepta prezenta unui apartinator permanent, cu 

acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment. 

(8) Este interzisa vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului 

sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea bauturilor alcoolice. 

(9) Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii, vor respecta linistea celorlalti 

bolnavi internati. 

(10) Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate 

(11) Vizitatorii trebuie sa respecta orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, personalului 

sanitar sau de paza. 

(12) Programul de vizite va fi afisat la toate intrarile in spital, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor. 

(13) Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor in unitatile sanitare publice. 

(14) Conducerea unitatii sanitare publice are obligatia de a instrui angajatii serviciului de paza propriu 

si pe cei ai firmelor de paza, dupa caz, asupra programului de vizite, obtinand o declaratie de la fiecare 

dintre acestia prin care se angajeaza sa respecte aplicarea programului respectiv si sa nu pretinda sau 

sa primeasca niciun fel de atentii in vederea permiterii accesului in afara programului de vizita. In 

cazul incalcarii acestor prevederi se vor aplica sanctiuni administrative, pana la desfacerea contractului 

de munca pentru persoana care se face vinovata, sau incetarea contractului cu firma de prestari servicii 

de paza. 

Art.126 Drepturileăpacien ilor 
Drepturileă pacien iloră sunt reglementateă deă Legeaă nr.46/2003ă şiă Normeleă deă Aplicareă prină Ordinulă

MinisteruluiăS n t tii Publice nr. 386/2004; 
oăPacien iiăauădreptul la îngrijirile medicale de cea mai înalt ă calitate de care societatea dispune, în 

conformitateăcuăresurseleăumane,ăfinanciareăşiămateriale ale unit ii; 
o Pacientul are dreptul de a fi respectat caăpersoan ăuman ăf r ăniciăoădiscriminare; 
Art.127 Dreptul pacientuluiălaăinforma iaămedical  
Pacientul are dreptul de a fi respectat caăpersoan ăuman ,ăf r ăniciăoădiscriminare 
Pacien iiă auă dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalt ă calitate de care societatea dispune, în 

conformitateăcuăresurseleăumane,ăfinanciareăşiămateriale. 
Pacientul are dreptul de a fi informat cuăprivireălaăserviciileămedicaleădisponibile,ăprecumăşiălaămodulă

de a le utiliza. 
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit iiă şiă statutului professional al furnizorilor de 

serviciiădeăs n tate. 
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupraă reguliloră şiă obiceiuriloră peă careă trebuieă s ă leă

respecte pe durata spitaliz rii. 
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st riiăsaleădeăs n tate, a interven iilorămedicaleăpropuse,ăaă

riscurilor poten ialeă aleă fiec reiă proceduri,ă aă alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra 
neefectu riiă tratamentuluiă şiă nerespect riiă recomand riloră medicale,ă precumă şiă cu privire la date despre 
diagnosticăşiăprognostic. 
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Pacientul are dreptulă deă aă decideă dac ă maiă doreşteă s ă fieă informat înă cazulă înă careă informa iileă
prezentateădeăc tre medic i-arăcauzaăsuferin . 

Informa iileă seă aducă laă cunoştin ă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 
terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientulănuăcunoaşteă limbaăromân ,ă informa iileă iă seăaducă laă
cunoştin ă înă limbaă matern ă oriă înă limbaă peă careă oă cunoaşteă sau,ă dup ă caz,ă seă vaă c uta o alt ă form ă deă
comunicare. 

Pacientul are dreptulădeăaăcereăînămodăexpresăs ănuăfieăinformat şiădeăaăalegeăoăalt ăpersoan ăcareăs ăfieă
informat ăînăloculăs u. 

Rudeleăşiăprietenii pacientului pot fiă informa iădespreăevolu iaă investiga iilor,diagnosticăşiă tratament, 
cu acordul pacientului. 

Pacientul are dreptulădeăaăcereăşiădeăaăob ineăoăalt ăopinieămedical . 
Pacientul are dreptulă s ă soliciteă şiă s ă primeasc ,ă laă externare, un rezumat scris al investiga iilor,ă

diagnosticului, tratamentuluiăşiăîngrijirilorăacordate pe perioada spitaliz rii. 
Consim mântul pacientului privind interven iaămedical  
Pacientul are dreptulăs ărefuzeăsauăs ăopreasc ăoăinterven ieămedicalăasumându-şi,ăînăscris,ăr spundereaă

pentruădeciziaăsa;ăconsecin eleărefuzuluiăsauăaleăopririiăactelor medicale trebuie explicate pacientului. 
Când pacientulă nuă îşiă poateă exprimaă voin a,ă dară esteă necesar ă oă interven ieă medical ă deă urgen ,ă

personalul medical are dreptulăs ădeduc ăacordulăpacientului dintr-o exprimare anterioar ăaăvoin eiăacestuia. 
În cazul în care pacientul necesit ăoăinterven ieămedical ădeăurgen ,ăconsim mântul reprezentantului 

legal nu mai este necesar. 
Înă cazulă înă careă seă cereă consim mântul reprezentantului legal, pacientul trebuieă s ă fieă implicat în 

procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitateaăluiădeăîn elegere. 
Înăcazulăînăcareăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăconsider ăc ăinterven iaăeste în interesul pacientului, iar 

reprezentantulă legală refuz ă s ă îşiă deaă consim mântul,decizia este declinat ă uneiă comisiiă deă arbitraj de 
specialitate. 

Comisia de arbitraj este constituit ă dină3ămediciă pentruăpacien iiă interna iă înă spitaleă şiă dină2ămediciă
pentruăpacien iiădinăambulator. 

Consim mântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,ăp strarea, folosirea tuturor produselor 
biologice prelevate dinăcorpulăs u,ăînăvedereaăstabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este 
de acord. 

Consim mântul pacientului este obligatoriu în cazul particip riiăsaleăînăînv mântulămedicalăclinicăşiă
la cercetareaăştiin ific .ăNuăpot fi folosite pentru cercetareăştiin ific ăpersoaneleăcareănuăsunt capabileăs ă îşiă
exprimeăvoin a,ăcuăexcep iaăob ineriiăconsim mântului de la reprezentantulălegalăşiădac ăcercetarea 
esteăf cut ăşiăînăinteresul pacientului. 

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitateă medical ă f r ă consim mântulă s u,ă cuă
excep iaăcazurilorăînăcareăimaginileăsunt necesare diagnosticului sau tratamentuluiăşiăevit riiăsuspect riiăuneiă
culpe medicale. 

Art.128 Dreptulălaăconfiden ialitateaăinforma iilorăşiăvia aăprivat ăaăpacientului 
Toateă informa iileă privindă starea pacientului, rezultatele investiga iilor,ă diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confiden ialeăchiarăşiădup ădecesulăacestuia. 
Informa iileă cuă caracteră confiden ială pot fi furnizate numai în cazul în care pacientulă îşiă d ă

consim mântul explicit sauădac ălegeaăoăcereăînămodăexpres. 
Înăcazulă înăcareă informa iileăsunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i,ă implica iă înă

tratamentul pacientului,ăacordareaăconsim mântului nu mai este obligatorie. 
Pacientul are acces la datele medicale personale. 
Orice amestecă înă via aă privat ,ă familial ă aă pacientului este interzis,ă cuă excep iaă cazuriloră înă careă

aceast ă imixtiuneă influen eaz ă pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordateă şiă numaiă cuă
consim mântul pacientului. 

Sunt considerateăexcep iiăcazurileăînăcareăpacientul reprezint ăpericolăpentru sine sau pentruăs n tatea 
public . 

Art.129 Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 
Dreptulăfemeiiălaăvia ăprevaleaz ăînăcazulăîn care sarcina reprezint ăunăfactorădeăriscămajorăşiăimediat 

pentruăvia aămamei. 
Pacientul are dreptulălaăinforma ii,ăeduca ieăşiăserviciiănecesareădezvolt riiăuneiăvie iăsexualeănormaleă

şiăs n t iiăreproducerii,ăf r ăniciăoădiscriminare. 
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Dreptul femeii de a hot rîădac ăs ăaib ăsauănuăcopiiăeste garantat,ăcuăexcep iaăcazurilorăprevazute de 
lege.. 

Pacientul,ăprină serviciileădeă s n tate, are dreptulă s ăaleag ăceleămaiă sigureămetodeăprivindăs n tatea 
reproducerii. 

Orice pacient are dreptul la metode de planificareăfamilial ăeficienteăşiălipsite de riscuri. 
Drepturile pacientului la tratament şiăîngrijiriămedicale 
În cazul în care furnizorii sunt obliga iă s ă recurg ă laă selectareaă pacien iloră pentru anumite tipuri de 

tratament care sunt disponibileăînănum rălimitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. 
Criteriile medicale privind selectareaăpacien ilorăpentru anumite tipuri de tratament seăelaboreaz ădeă

c tre MinisterulăS n t iiăşiăFamilieiăînătermen de 30 de zile de la data intr riiăînăvigoare a prezenteiălegiăşiăseă
aducălaăcunoştin aăpublicului. 

Interven iileămedicaleăasupraăpacientului se pot efectuaănumaiădac ăexist ăcondi iileădeădotare necesare 
şiăpersonalăacreditat. 

Se excepteaz ădeălaăprevederileăalin.ădeămaiăsusăcazurileădeăurgen ăap rute în situa iiăextreme. 
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, materialăşiădeăsfaturi 

pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului,ăînăm suraăposibilit ilor,ămediulădeăîngrijireăşiă
tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. Pacientul internat are dreptulă şiă laă serviciiămedicaleă
acordateădeăc tre un medic acreditat din afara spitalului. 

Personalul medical sau nemedical din unit ileă sanitare nu are dreptulă s ă supun ăpacientul nici unei 
forme de presiune pentru a-l determina pe acestaă s ă îlă recompensezeă altfel decât prev dă reglement rileă deă
plat ălegaleădinăcadrulăunit iiărespective. 

Pacientul poate oferiă angaja iloră sauă unit iiă undeă aă fost îngrijit pl iă suplimentareă sauă dona ii,ă cuă
respectarea legii. 

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continueăpân ălaăameliorareaăst riiăsaleădeăs n tateăsauăpân ă
la vindecare. 

Continuitatea îngrijirilor se asigur ăprinăcolaborareaăşiăparteneriatul dintre diferitele unit iămedicaleă
publiceă şiă nepublice,ă spitaliceştiă şiă ambulatorii, de specialitateă sauădeămedicin ăgeneral ,ă oferite de medici, 
cadre medii sau de alt personal calificat.ăDup ăexternareăpacien ii au dreptul la serviciile comunitare 
disponibile. 

Pacientul are dreptulă s ă beneficiezeă deă asisten ămedical ă deă urgen ,ă deă asisten ă stomatologic ă deă
urgen ăşiădeăserviciiăfarmaceutice, în program continuu. 

Conform art.218 si 219 din Legea 95/2006 privind reforma in sanatate Asigura iiăauădreptul la un 
pachet deă serviciiă deă baz ă înă condi iileă legiiă siă aă Contractului-cadru cu C.N.A.S., care reglementeaz ,ă înă
principal,ăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicale 

Sunt asigura i,ă potrivit prezentei legi, to iăcet eniiă româniă cuădomiciliulă înă ar ,ă precumăşiă cet eniiă
str iniăşiăapatrizii care au solicitat şiăob inut prelungirea dreptuluiădeăşedereă temporar ăsauăauădomiciliulă înă
Româniaă şiă facă dovadaă pl iiă contribu ieiă laă fond,ă înă condi iileă legii.ă Înă aceast ă calitate,ă persoanaă înă cauz ă
încheie un contract deăasigurareăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate, direct sau prin angajator,ăalăc ruiămodelăseă
stabileşteăprinăordinăalăpreşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administra ie. 

Asigura iiăauădreptul la pachetulădeăbaz ădeăserviciiămedicaleădeălaădataăînceperiiăpl iiăcontribu ieiălaă
fond, urmând ca sumele restanteăs ăfieărecuperateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăAgen iaăNa ional ădeă
AdministrareăFiscal ,ăînăcondi iileălegii,ăinclusivăaccesoriileăaplicate pentruăcrean eleăbugetare. 

Calitatea de asigurat şiădrepturile de asigurare înceteaz ăodat ăcuăpierdereaădreptului de domiciliu sau 
deăşedereăînăRomânia. 

Documentele justificative privind dobândirea calit iiă deă asigurat se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui CNAS. 

Asigura iiăbeneficiaz ădeăpachetulădeăserviciiădeăbaz ăînăcazădeăboal ăsauădeăaccident, din prima zi de 
îmboln vireăsauădeălaădata accidentuluiăşiăpân ălaăvindecare,ăînăcondi iileăstabilite de prezenta lege. 

Art.130 Asigura iiăauăurm toarele drepturi: 
a) s ă aleag ă furnizorulă deă serviciiămedicale,ă precumă şiă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă seă asigur ,ă înă
condi iileăprezenteiălegiăşiăaleăcontractului-cadru; 
b) s ăfieăînscrişiăpeălista unui medic de familie pe care îl solicit ,ădac ăîndeplinesc toateăcondi iileăprezentei 
legi, suportând cheltuielile de transport dac ăop iuneaăeste pentru un medic din alt ălocalitate; 
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c) s ăîşiăschimbeămediculădeăfamilieăalesănumaiădup ăexpirareaăaăcelăpu ină6ăluniădeălaădata înscrierii pe listele 
acestuia; 
d) s ă beneficiezeă deă serviciiă medicale,ă medicamente, materiale sanitareă şiă dispozitive medicale în mod 
nediscriminatoriu,ăînăcondi iileălegii; 
e) s ăefectueze controale profilactice,ăînăcondi iileăstabilite prin contractul-cadru; 
f) s ă beneficiezeă deă servicii de asisten ămedical ă preventiv ă şiă deă promovareă aă s n t ii,ă inclusivă pentru 
depistarea precoce a bolilor; 
g) s ăbeneficiezeădeă serviciiămedicaleă înă ambulatoriiă şiă înă spitale aflateă înă rela ieă contractual ă cuă caseleădeă
asigur riădeăs n tate; 
h) s ăbeneficiezeădeăserviciiămedicaleădeăurgen ; 
i) s ăbeneficiezeădeăuneleăserviciiădeăasisten ăstomatologic ; 
j) s ăbeneficiezeădeătratament fizioterapeuticăşiădeărecuperare; 
k) s ăbeneficiezeădeădispozitive medicale; 
l) s ăbeneficiezeădeăserviciiădeăîngrijiriămedicale la domiciliu; 
m) s ă liă seă garantezeă confiden ialitatea privind datele,ă înă specială înă ceeaă ceă priveşte diagnosticulă şiă
tratamentul; 
n) s ăaib ădreptulălaăinforma ieăînăcazulătratamentelor medicale; 
o) s ăbeneficiezeădeăconcediiăşiăindemniza iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăînăcondi iileălegii. 
p) pacientul se poate deplasa nerestrictionat in incinta spitalului(mai putin zonele interzise de acces) cu 
aprobarea asistentei de salon si a medicului curant cu exceptia perioadelor de vizite medicale si contravizite. 
 

Asigura iiă prev zu iă înă Legeaă nr.ă 80/1995ă privindă statutul cadrelor militare,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăşiăînăLegeaănr.ă360/2002ăprivindăStatutulăpoli istului,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ăbeneficiaz ădeăasisten ămedical ăgratuit ,ărespectiv servicii medicale, medicamenteăşiădispozitive 
medicale, suportateă dină fond,ă înă condi iileă contractului-cadruă şiă dină bugetele ministereloră şiă institu iiloră
respective,ăînăcondi iileăpl iiăcontribu ieiădeăasigur riăsociale deăs n tate. 

Personalit ileăinterna ionaleăcuăstatut de demnitar primesc asisten ămedical ădeăspecialitate în unit iă
sanitare nominalizate prin ordin al ministruluiăs n t iiăpublice. 

Obliga iileăasigura ilorăpentru a putea beneficia de drepturile prev zute la art. 218 din Legea 
95/2006 privind reforma in sanatate sunt urm toarele: 
a)ăs ăseăînscrieăpeălista unui medic de familie; 
b)ăs ăanun eămediculădeăfamilieăoriădeăcâteăoriăaparămodific riăînăstareaălorădeăs n tate; 
c)ăs ăseăprezinte la controalele profilacticeăşiăperiodiceăstabilite prin contractul-cadru; 
d)ăs ăanun eăînătermenădeă15ăzileămediculădeăfamilieăşiăcasaădeăasigur riăasupraămodific rilorădatelor de 
identitateăsauăaămodific rilorăreferitoare la încadrarea lor într-o anumit ăcategorie de asigura i; 
e) s ărespecte cu stricte eătratamentulăşiăindica iileămedicului; 
f) s ăaib ăoăconduit ăcivilizat ăfa ădeăpersonalulămedico-sanitar; 
g)ă s ă achite contribu iaă datorat ă fonduluiă şiă sumaă reprezentând coplata,ă înă condi iileă stabilite prin 
contractul-cadru; 
h)ă s ă prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atest ă calitatea de 
asigurat. 
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul 
urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul 

naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în 
condiţiile legii, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament,ămuni ii,ă substan eă toxice 
,stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot puneăînăpericolăvia a,ăintegritateaăcorporal ăsauăs n tatea 
personaluluiăpropriuăşi aăpacien ilorăoriăpatrimoniul unit ii. 

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai 
cu aprobarea managerului spitalului 

Pacientii si vizitatorii au obligatia de a respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si 
functionare al Spitalului afisat pe site http://www.ortopedieazuga.ro) si regulile privind accesul în spital 

Pacientii si vizitatoriiă auă obliga iaă s ă seă supun ă m suriloră deă prevenireă şiă combatere a bolilor 
transmisibile,ăs ărespecte întocmaiănormeleădeăigien ăşiăs n tateăpublic ,ăs ăofereăinforma iileăsolicitateăşiăs ă
respecteăm surileăstabilite privind instituireaăcondi iilorăpentruăprevenireaăîmboln virilorăşiăpentru 
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promovareaăs n t ii. 
Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Prahova 
 
 
Telefoane utile: 
    0800 - 800955     
    0244 - 594600 
    0244 - 594703 
    0244 - 517462  
Fax: 
    0244 - 512043 
http://casprahova.mmc.ro/ 
Adresa: 
    Ploiesti, Strada Praga, nr. 1  
Email: telverde@casph.mmc.ro  

  
SERVICIUL DE URGENTA 112 
  
 CAPITOLUL 20. REGIMUL DE ACCES  IN SPITAL  
 

Art.131. Accesul personalului angajat al spitalului se face pe baza legitimatiilor de  serviciu vizate la 
zi; acesta este obligat sa poarte ecusoane in timpul de lucru.  

Art.132.Accesul in spital al vizitatorilor este permis in intervalul orar aprobat de manager, numai cu 
respectarea urmatoarelor conditii:   
a)  accesul se face in baza documentului de identitate si inscrierii in registrul special al vizitatorilor;   
b) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;   
c) accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatiile special afectate vizitatorilor de managerul 
spitalului;   
d) accesul se permite numai in grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul apartinatorilor vor 
astepta intr-o zona bine delimitata, daca spatiul spitalului o permite;   
e) pe toata perioada prezentei in incinta spitalului, vizitatorii trebuie sa poarte la vedere ecusonul care ii atesta 
aceasta calitate.   

Art.133 Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora in spital este 
permanent.   

Art.134.In afara programului prevazut pentru vizitarea bolnavilor, accesul in spital se face numai pe 
baza "biletului de liber acces in sectia...", eliberat de medicul curant si vizat de seful de sectie sau de medicul 
de garda.  

 Art.135.In intervalul orar 8.00-13.00, pacientii au acces, insotiti sau nu, cu bilet de internare.   
Art.136.(1)Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament,ă muni ii,ă

substan eă toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot puneă înă pericolă via a,ă integritatea 
corporal ăsauăs n tateaăpersonaluluiăpropriuăşiăaăpacien ilorăoriăpatrimoniul unit iiă 
(2)Facăexcep ieădeălaăprevederileăalin.1,ăpersoaneleăcareăseăafl ăînătimpul execut rii misiunilor de interven ie,ă
de protec ieăaădemnitarilor români sau str iniăoriăaăpersonalit ilorăsauăcareăasigur ăpazaăpersoanelorăinternate, 
private de libertate  

Art.137.Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se 
face numai cu aprobarea Managerului spitalului. 

Art.138.(1)Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc: ATI, bloc operator,  
sterilizare, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase,  precum si in orice alta zona stabilita de 
managerul spitalului.   
 Exceptie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de managerul spitalului.   

Art.139.Înă cazulă apari ieiă oric roră nereguliă peă durata vizitelor a interdic iiloră deă accesă înă zonele de 
risc,ă aă reguliloră deă accesă ă şiă circula ieă înă spital,ă precumă ă şiă aă normeloră deă conduit ă civilizat ,ă personalulă
medico-sanitarăsesizeaz ădeăurgen ăserviciulădeăpaz ăpentru a lua masurile corespunzatoare. 
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Art.140 .Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor Directiei 
de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii, in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, 
accesul vizitatorilor in spital.   

Art.141.Accesul in ambulatoriu al pacientilor, insotiti sau nu, este permis in functie de programul 
ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de catre medicii specialisti, medicii de familie din exteriorul 
spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacientilor cu afectiuni care, dupa 
confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate, pe baza scrisorii medicale.   

Art.142.Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai pe baza de 
tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.   

Art.143.(1) 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.   
(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale 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.   
(3) Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii 
mass-mediei, pe durata prezentei acestora in  incinta spitalului.   
(4)In conformitateă cuă legeaă nr.544/2001ă privindă liberulă accesă laă informa iileă deă interes public, 
art.3’’asigurareaădeăcatre 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.  
(5)Informatiile de interes public sunt solicitate in scris sau verbal.  
(6)Pentru informatiile solicitate verbal, 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 si poate 
furniza pe loc informatiile solicitate, in cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc. 
(7)Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de 
conducerea unitatii  
(8)Daca informatiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este indrumata sa le 
solicite in scris.   
(9)Reprezentantul mijloacelor de informare in masa care va cere informatii de interes public( in scris sau 
verbal) 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 .  

Art.144.Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul 
Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in schimb de 
experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.   

Art.145. (1) Accesul autovehiculelor se reglementeaza de Managerul spitalului, urmarindu-se 
asigurarea evidentei intrarilor si iesirilor in Registrul de evidenta a accesului autovehiculelor. 
(2) Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care transporta 
persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent in spital.   
 (3) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea sanitara, cu respectarea 
urmatoarelor conditii:   
a) numai in timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilita de Managerul spitalului;   
b) in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta;   
c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de servicii sau ai 
departamentului solicitant.   
(4) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces in curtea sau parcarea spitalului numai daca sunt 
autorizate de managerul spitalului, pe baza de permis de acces, afisat la vedere, eliberat de unitatea 
spitaliceasca si aprobat de Manager.  
 
                  
 CAPITOLUL 21 .Informa iileăcuăcaracterăconfiden ial 
 

Art.146 Informa iileă cuă caracteră confiden ială sunt gestionateă deă c tre Spital prin proceduri interne 
specifice,ă careă asigur ă accesulă exclusivă ală celoră direct interesa iă şiă numaiă înă scopuriă profesionale, cu 
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respectareaăLegiiănr.ă544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteres public si cu respectarea celorlate 
drepturi legiferate. 
•ăeste interzis ăşiăconsiderat ă ilegal ăutilizareaă informa iilorăcuăcharacterăconfiden ială înănegociereaă–direct ă
sau indirect ă– în cadrul diferitelor tranzac ii/licita ii/contracte. 
•ă este interzis ă dezv luireaă informa iiloră cuă caracteră confiden ial,ă c treă al iă angaja i/ă c tre o ter ă parte, a 
informa iilorăconfiden ialeăaleăSpitalului. 
-p strareaăconfiden ialit iiăinforma iilorăreferitoare la persoane este obligatory pentru to iăsalaria iiăcareăprină
activitateaăpeăcareăoădesf şoar ăauăaccesălaăacestea în mod direct sau indirect in conformitate cu Lg.46/2003 
drepturile pacientului si a Ordin M.S. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă datelor cu 
caracterăpersonalăşiăliberaăcircula ieăaăacestor dateprivind datele cu caracter personal. 

Alte dispozitii cu caracter de atributii care vor fi incuse in fisa postului a celor obligati a le duce la 
indeplinire. 

CAPITOLUL 22. INDICATORI DE PERFORMANTA 

Art.147. Indicatori de performanta ai managementului Spitalului de Ortopedie si Traumatologie 

Azuga, negociati intre D.S.P.Prahova si managerul spitalului, preliminari pentru anul 2012 

Anexa 1 
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Anexa 2 
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CAPITOLUL 23.Obligatiile personalului spitalului pentru respectarea clauzelor 

contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova 

 Art.148  Obligatiile personalului spitalului sunt : 

 sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de recuperare furnizate si a activitatii 

desfasurate; 

 sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, obligatiile unitatii in relatie contractuala cu 

casa de asigurari de sanatate Prahova precum si obligatiile asiguratului; 

 sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la sigurati, precum si intimitatea 

si demnitatea acestora; 

 sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor; 

 sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu 

datele corespunzatoare activitatii desfasurate; 

 sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil ; 

 sa respecteprevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; 

 sa furnizeze tratament adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse 

medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare ca urmare a unui act medical propriu 

si numai pentru afectiuni care intra in competenta conform autorizatiei de libera practica; 

medicamentele prescrise trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul; 

 sa acorde servicii medicale de recuperare tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele 

cele mai eficiente de tratament; 

 sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate Prahova; 

 sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate in vigoare; 
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 sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in conditiile stabilite in normele metodologice 

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate in vigoare; 

 sa acorde servicii medicale asiguratilor numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie, de 

la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflati in relatii contractuale cu 

casele de asigurari de sanatate; 

 sa informeze medicul de familie al asiguratului, prinscrisoare medicala trimisa direct, despre 

tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia; 

 sa furnizeze servicii medicale de recuperare asiguratilor indiferent de casa de asigurari de sanatate la 

care este luat in evidenta asiguratul; 

 sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale de recuperare furnizate 

care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor 

prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii 

asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in vigoare; 

 Sanctiuni in caz de nerespectare a clauzelor enumerate mai sus 

 In caz de nerespectare a obligatiilor enumerate mai sus, personalul vinovat de 

neindeplinirea acestora va fi sanctionat conform Regulamentului intern. 

CAPITOLUL 24. CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA 

 
 Art.149  Codul de conduita reprezinta setul de reguli de baza, reguli de comportament etic in unitate 

si modul de prevenire a actiunilor ilicite si ilegale care ar putea sa apara, reguli care se completeaza codurile 
etice si/sau deontologice specifice fiecarei profesii. 

Art.150  Cerintele generale pentru o conduita corecta si un comportament integru. 
- Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu  si aplicarea principiilor legalitatii, integritatii morale, 

competentei si responsabilitatii profesionale, eficientei, obiectivitatii, tratamentului impartial si 
transparentei, personalul din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga are urmatoarele 
obligatii: 

a) Sa fie loial unitatii; 
b) Sa aiba un comportament si un limbaj civilizat fata de toate persoanele cu care vine in 

contact in interiorul si exteriorul Spitalului; 
c) Sa dovedeasca spirit de echipa si solidaritate fata de colegi, respectand drepturile si 

demnitatea fiecaruia; 
d) Sa nu se lase influentat de interese personale, de presiuni sau influente externe in 

indeplinirea atributiilor de serviciu; 
e) Sa pastreze confidentialitatea operatiunilor efectuate, a documentelor si informatiilor 

care au acest regim si de care ia cunostinta prin exercitarea atributiilor de serviciu si 
ale functiei. 

f) Sa aiba o tinuta vestimentara decenta si curata. 
Art.151 Principiile generale care stau la baza profesiei sunt urmatoarele: 

a) Suprematia Constitutiei si a legii; 
b) Prioritatea interesului public, principiu conform caruia au indatorirea de a considera 

interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea profesiei; 
c) Profesionalismul, principiu conform caruia au obligatia de a indeplini atributiile de 

serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 
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d) Impartialitatea si independenta, principiu conform caruia sunt obligati sa aiba o 
atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta 
natura, in exercitarea functiei; 

e) Integritatea morala, principiu conform caruia le este interzis sa solicite sau sa accepte, 
direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea 
functiei pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie; 

f) Libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia pot sa-si exprime si sa-si 
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept a bunelor moravuri; 

g) Cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in 
indeplinirea atributiilor de serviciu, trebuie sa fie de buna-credinta; 

h) Deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate in 
exercitarea functiei sunt de interes public si in folosul pacientilor; 

 Art.152. Comportament integru inseamna: 
a) Performanta- profesia presupune desfasurarea unei activitati la cei mai ridicati parametri 
b) Profesionalism- profesia presupune existenta unor capacitati intelectuale si experienta dobandite 

prin pregatire si educatie si printr-un cod de valori si conduita comun tuturor; 
c) Calitatea serviciilor- consta in competenta de a-si realiza sarcinile de serviciu ce le revin cu 

obiectivitate, responsabilitate, sarguinta si onestitate; 
d) Increderea- in indeplinirea sarcinilor de serviciu, sa promoveze cooperarea si bunele relatii cu 

ceilalti, cu personalul din cadrul institutiei, aplicand principiile si practicile de buna conduita; 
e) Conduita- trebuie sa aiba o conduita ireprosabila atat pe plan profesional, cat si personal; 
f) Credibilitatea- serviciile furnizate trebuie sa fie fidele realitatii, de incredere si fundamentate pe 

respectarea practicilor si prevederilor legale in domeniu. 
Art.153 Angajatul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga trebuie sa fie: 

a) Corect si onest in indeplinirea atributiilor de serviciu 
b) Sa nu foloseasca pozitia detinuta in Spital in interese particulare 
c) Sa nu sugereze si sa nu pretinda recompensa (cadouri si orice alte valori sau servicii) pentru 

indeplinirea atributiilor de serviciu de la persoanele cu care are relatii de colaborare. 
d) Sa nu se implic in activitati sau intelegeri, direct sau prin membrii de familie, care sa dea nastere la 

conflicte de interese. 
e) Sa nu se foloseasca de bunurile Spitalului pentru rezolvarea problemelor personale. 
Art.154  Conflictul de interese 

Angajatii trebuie sa evite orice situatie care implica sau poate genera conflicte intre propriile 
interese si interesele Spitalului. 
Art.155  In orice situatie, angajatii care au relatii cu clientii, contractorii, furnizorii trebuie sa 

actioneze numai in interesul Spitalului si sa excluda orice fel de avantaje personale. 
Art.156 Datoria, loialitatea si sarcinile de serviciu ale angajatilor nu trebuie compromise in nici un fel 

de interese personale. 
Art.157 Angajatii vor evita orice implicare directa sau indirecta- de exemplu prin mebrii familiei 

(sot/sotie sau copii aflati in intretinere)- in asocieri sau investitii care influenteaza sau pot influenta 
deciziile individuale ale oricarui angajat, atunci cand acesta actioneaza in interesul Spitalului. 

Art.158 Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de catre angajat. 
Art.159 Nu se va exercita nici un fel de presiune directa sau indirecta asupra angajatilor pentru  a 

sprijini o formatiune politica sau o candidatura politica individuala ori pentru a contribui cu fonduri 
banesti in scopuri politice. 

Art.160 Informatiile cu caracter confidential: 
a) Informatiile cu caracter confidential sunt gestionate de catre Spital prin proceduri interne specifice, 

care asigura accesul exclusiv al celor direct interesati si numai in scopuri profesionale, cu 
respectarea Legi nr.544/2001 privind liberul accea la informatiile de interes public si cu 
respectarea celorlalte drepturi legiferate. 

b) Este interzisa si considerata ilegala utilizarea informatiilor cu caracter confidential in negocierea-
directa sau indirecta- in cadrul diferitelor tranzactii/licitatii/contracte. 

c) Este interzisa dezvaluirea informatiilor cu caracter confidential, catre alti angajati/ catre o terta 
parte, a informatiilor confidentiale ale Spitalului. 
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d) Obligatorie pentru toti salariatii care prin activitatea pe care o desfasoara au acces la acestea in 
mod direct sau indirect in conformitate cu Legea nr.46/2003 drepturile pacientului si a Ordinului 
M.S.nr.386/2001 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 
nr.46/2003, ORDINUL Avocatului Poporului nr.52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de 
securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal si Legea nr.677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 
privind datele cu caracter personal. 

Art.161 Spitalul respecta si protejeaza demnitatea angajatilor sai si dreptul la viata privata, inclusiv al 
protectiei si asigurarii confidentialitatii datelor cu caracter personal si asigura respectarea principiului 
egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii. 

Art.162 Spitalul nu tolereaza si va lua masuri disciplinare impotriva oricarui fel de actiuni de 
hartuire sexuala, intimidare psihica, amenintari sau violenta fizica. Regulile concrete de mediere sunt 
stabilite prin contractul colectiv la nivel de ramura sanitara/negociat la nivel de unitate. 

 

Art.163 Consilierul etic/ Comisia de etic  
Atributiile consilierului etic sunt, in principal, urmatoarele: 
a) acordarea de consultanta si asistenta angajatilor din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie 
Azuga cu privire la respectarea normelor de conduita; 
b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului cod de conduita in cadrul Spitalului de Or4topedie si 
Traumatologie Azuga; 
c) identificarea motivelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala, inclusiv a 
constrangerilor sau amenintarilor exercitate asupra unui angajat, pentru a-l determina sa incalce dispozitiile 
legale in vigoare ori sa aplice necorespunzator; 
d) identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionala; 
e) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale. 
f) intocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduita de catre angajatii Spitalului. 
 
CAPITOLUL 25. COMPORTAMENUL LA LOCUL DE MUNCA 

 
Art. 164 Comportamentul de la locul de munca poate avea un mare impact asupra atmosferei de la 

serviciu. Un loc de munca unde persoanele nu se comporta adecvat poate crea un mediu negativ, in care 
angajatii sunt mereu in conflict unul cu celalalt, iar productivitatea este scazuta. 

(1) To iăangaja iiăseăcomport ărespectuosăunulăfa ădeăcel lalt,ăf r ădiscrimin riăpeăvreunulădintre criterii. 
(2) To iăangaja ii se comport ărespectuosăfa ădeăclien i,ăf r ădiscrimin riăpeăvreunulădintre criterii. 
(3) Nu sunt permiseăadres rileăsauăcomportamentele jignitoare, incit rileălaăur ,ălaădiscriminare,ă

intimid rileăsauăviolen aăîndreptat ăîmpotrivaăcolegilorăsauăclien ilorăpe baza unui criteriu de 
discriminare. 

(4) Necesitatea conformarii cu legile, regulamentele, regulile ce guverneaza sistemul sanitar; 
(5) Necesitatea respectarii politicilor specifice fiecarui loc de munca 
Art. 165 Exceleaza in domeniu  

 
Atunci cand inveti tot mai multe lucruri si esti la curent cu toate noutatile din domeniul in care lucrezi, nu 
doar ca vei avea de castigat dar vei fi o persoana profesionala care se va descurca in orice situatie. Partenerii 
de afaceri vor fi incantati sa vada ca lucreaza alaturi de oameni bine pregatiti care stiu totul despre domeniul 
in care lucreaza.  
 
Art. 166 Ia locul de munca in serios  
 
Daca te pricepi la toate si esti cel mai bun in domeniu nu inseamna ca trebuie sa iti permiti sa fi un angajat 
indisiplinat. Incearca sa ajungi intotdeauna la timp, sa nu pleci mai devreme decat in cazuri exceptionale si sa 
iti termini intotdeauna taskurile in timp util.  
 
Doar asa vei da dovada unui anagajat profesionist, un exemplu bun de urmat.  
 
Art. 167 Nu amesteca afacerile cu placerea  
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Evita sa ai o relatie cu un coleg de birou, oricat de atras te simti de acesta. In primul rand sunt sanse foarte 
mari ca in scurt timp sa incepi sa nu mai acorzi atentie lucrurilor esentiale de la birou din cauza faptului ca 
esti prea indragostit. In plus, in cazul in care relatia se va destrama este foarte posibil ca toata situatia sa fie in 
dezavantajul tau si sa te regasesti intr-o postura delicata.  
 
In situatia in care esti totusi decis sa intri intr-o relatie cu un coleg, ar fi bine ca aceasta sa fie pastrata secreta 
si sa evitati sa va petreceti timpul impreuna la locul de munca sau sa aveti discutii pe mail sau prin clientii de 
mesagerie.  
 
Art. 168 Nu aduce problemele personale la locul de munca  
 
Toata lumea are probleme personale, insa acest lucru nu inseamna ca este in regula sa le aduci la locul de 
munca. Evita sa discuti problemele si dramele personale cu colegii sau seful. Singurele exceptii apar in 
momentul in care esti nevoita sa iti iei concediu sau sa pleci brusc, in miezul zilei de la munca. Atunci ii 
datorezi o explicatie superiorului si ii poti spune pe scurt ce se intampla. Evita insa sa dramatizezi prea mult si 
sa oferi prea multe detalii.  
 
Art. 169 Concentreaza-te asupra taskurilor  
 
Atunci cand esti la serviciu sau cand lucrezi de acasa incearca sa te concentrezi exclusiv pe taskuri. Evita sa iti 
rezolvi problemele personale in timpul programului de munca sau sa faci alte lucruri care nu au nicio legatura 
cu jobul tau. Nu uita ca toata activitatea ta este contorizata si chiar daca te prefaci ca lucrezi, sefii tai vor stii 
ce anume faci in orice moment.  
 
Art. 170 Munceste in echipa  
 
Chiar daca esti o persoana care se poate descurca singura in orice situatie, nu ezita sa lucrezi in echipa. 
Intotdeauna va fi mai usor, iar rezultatele mai rapide si mai bune atunci cand vei avea parte de o echipa alaturi 
de care poti lucra si eventual pe care o poti coordona.  
 
        CAPITOLUL 26- PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR SI NEREGULILOR 

 
Art.171- Prevenirea fraudelor si neregulilor se realizeaza prin respectarea Codului de conduita 

profesionala si a Codului de conduita nediscriminatorie al angajatilor Spitalului. 
Art.172 – Orice salariat, in afara comunicarilor pe care le realizeaza in legatura cu obiectivele fata de care 

sunt responsabili, au posibilitatea si obligatia de a semnala unele neregularitati despre care au aflat, fara ca 
aceste semnalari sa atraga un tratament inechitabil sau discriminatoriu. 

Art.173-  Semnalarea neregularitatilor se face catre seful ierarhic superior, care are sarcina de a lua 
masurile care se impun pentru rezolvarea problemelor semnalate si a informa conducerea spitalului. 

Toti salariatii au acelasi obiectiv: 
a) De a realiza servicii de buna calitate, cu costuri minime, in folosul pacientilor si al salariatilor; 
b) De a-si pastra locurile de munca 
Art.174-  (1) Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau 

orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului minora sau majora si care evident depasesc nivelul 
de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta organelor abilitate ale 
statului. 

 
(2) Angajatii acestia nu pot fi sanctionati in nici un fel si nici recompensati de catre comitetul director sau 
alti sefi ierarhici. 
Art.175  Principii generale  

  Principiile care guverneaza protectia avertizarii (semnalarii neregulilor) sunt urmatoarele: 
a.) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este 

datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita; 
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b.) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau 
sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect; 

c.) principiul bunei administrari, conform caruia spitalul este dator sa isi desfasoare activitatea cu un grad 
ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor; 

d.) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare cu privire la 
aspectele de integritate morala si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si 
prestigiul spitalului; 

e.) principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata in spital, care a facut o 
sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii. 

 
Art.176 Semnalarea faptelor de incalcare a legii sau a normelor interne 
 Semnalarea unor fapte prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii, infractiuni sau 
incalcari ale normelor interne constituie avertizare si priveste: 
a.) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu 

infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul; 
b.) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unor functii din spital; 
c.) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 
d.) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; 
e.) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului; 
f.) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; 
g.) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile; 
h.) incompetenta sau neglijenta in serviciu; 
i.) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si 

eliberare din functie; 
j.) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 
k.) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare; 
l.) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al spitalului; 
m.) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari; 
 
Art.177  Protectia angajatilor care semnaleaza nereguli 
 In fata comisiei de disciplina, angajatul care a semnalat o neregula, beneficiaza de protectie dupa cum 
urmeaza: 
a.) respectivul angajat beneficiaza de prezumtia de buna credinta, pana la proba contrara; 
b.) in situatia in care cel reclamat este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie 

si evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia de disciplina va asigura protectia avertizorului, 
ascunzandu-i identitatea; 

c.)ăinăm suraăposibilului,ăăspitalulăexcludeăoriceăconsecin ăpentruăsesiz rileăf cuteădeăbun -credin . 
 
Art.178  Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli sunt: 

a.)  orice angajat al spitalului 
b.)  orice fost angajat al spitalului 
c.)  oriceăpersoan ăcareănuă areăunăcontract deămunc ăcuă spitalul dar îșiă desf șoar ă activitatea în cadrul 
spitalului în baza unui contract de prestr riădeăserviciiăîncheiat între spital și o terț ăparte 
d.)  reprezentanții unor instituții cu care spitalul a avut sau are diverse relații. 

 
Art.179  Prin abateri și nereguli se întelege: 

a.)  oriceăînc lcareăaăprevederilorăcoduluiăetic 
b.)  oriceăînc lcareăaăaltor legi, norme sau reglement riăaplicabile, coduri de practic ă 
c.)  management defectuos 
d.)  abuz de putere 
e.)  un pericol pentruăs n tatea și securitatea ocupațional  
f.)  alte cazuri grave de conduit ăsocial ănecorespunz toare 
g.)  ascundereaăoric reiăneglijențe. 
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CAPITOLUL 27- EXAMENUL MEDICAL AL PERSONALULUI ANGAJAT AL UNITATII 

 
Art.180  Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza in mod obligatoriu inainte de proba de 
practica, de examen, concurs sau de termenul de incercare. Este interzisa inceperea activitatii fara consul 
medical prealabil, efectuat conform legislatiei in vigoare. 
Examenul medical la angajare in munca consta in: 

- anamneza medicala si anamneza profesionala 
- examen clinic obiectiv 
- examene de laborator si paraclinice 

Art.181 Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza in mod obligatoriu in cazul: 
- persoanelor care urmeaza sa fie angajate; 
- persoanelor care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de 

munca cu factori nocivi; 
- persoanele care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de 12 luni, pentru locurile de 
munca fara expunere la factori nocivi profesionali; 
- persoanelor care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau pentru alte activitati; 
- voluntarilor, ucenicilor, elevilor, practicantilor, studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe 
meserii si profesii; 
- voluntarilor, ucenicilor, elevilor, practicantilor, studentilor, in cazul schimbarii meseriei sau 
profesiunii pe parcursul instruirii. 

Art.182 Controlul medical periodic consta in: 
- confirmarea sau infirmarea aptitudinii in munca pentru profesiunea si locul/postul pentru care 

persoana a fost angajata; 
- depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru acele activitati si locuri de 

munca cu expunere la factori nocivi profesionali; 
- depistarea precoce a bolilor profesionale; 
- depistarea bolilor legate de profesie; 
- depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea unitatii sau calitatea produselor ori 

pentru populatia cu care vine in contact prin natura activitatii; 
- depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viata si sanatatea celorlalti angajati si aceluiasi 

loc de munca. 
Rezultatele controlului medical periodic se inregistreaza in dosarul medical  individual. 
Concluzia se finalizeaza in completarea fisei de aptitudine. 

 
CAPITOLUL 28. DISPOZITII FINALE 

 
 

Art.183  Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplica tuturor angajatilor 
Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga , indiferent de felul si durata contractului de munca. Cei care 
lucreaza in Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga in calitate de delegati, detasati, rezidenti, stagiari, 
inclusiv personal integrat-cadre didactice UMF, ori efectueaza stagii de perfectionare profesionala, ca si 
angajatii din cadrul programelor de sanatate sunt obligati sa respecte prezentul regulament, in caz contrar 
urmand a raspunde conform normelor legale in vigoare si a celor stipulate in contractul incheiat cu unitatea 
trimitatoare. 

Art.184 Prezentul regulament intra in vigoare cu data de inregistrare si aprobare de la forul ierarhic 
superior. 

Art.185 Enumerarea atributiilor din prezentul regulament este limitativa, el putandu-se completa cu 
indatorirea de a indeplini orice alte sarcini de serviciu conform pregatirii si/sau dispozitiilor cuprinse in actele 
normative in vigoare si in fisa individuala a postului. 

Art.186 Regulamentul Organizare si functonare poate fi modificat sau completat ori de câte ori 
necesit ileălegaleădeăorganizare,ăfunc ionareăînăunitate le cer. 

Art.187 Regulamentul de organizare si functionareă vaă fiă pusă laă dispozi ieă înă fiecareă structur ă
func ional ăaăSpitalului de ortopedie si TraumatologieăAzugaăşiăprelucrat deăşefulăstructurii cu to iăangaja ii,ă
peăsec iiăşiăcompartimente, încheindu-seăprocessăverbalăsubăsemn tur ădeăluareălaăcunoştin . 
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Pentru personalul încadrat dup ă intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare si functionare 
prelucrareaăseăfaceădeăc treăşefulăsec ieiă(compartimentului) în care acestaăseăangajeaz . 

Art.188 Acest regulament de organizare si functionare este redactat în conformitate cu reglement rileă
legale în vigoare 

Atât angajatorul, cât şiăangajatul sunt obliga iăs ărespecte, enumerate dar nu limitative, atributiile ce-i 
revin inclusiv Hotararile aprobate de Manager a consiliilor si comitetelor organizate la nivelul Spitalului de 
ortopedie si Traumatologie Azuga a caror componenta si atributii se regasec in prezentul R.O.F. 

Seful de sectie/compartiment/laborator/serviciu/birou are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau 
alte masuri de protectie din partea Comitetului Director, in activitatea sa curenta si in solutionarea situatiilor 
conflictuale cu caracter social sindical. 

Art.189 Continutul prezentului regulament de organizare si functionare va fi modificat si completat, 
conform legii, ori de cate ori va fi necesar. 

Modificarea prezentului regulament - impusa de necesitatile legale de organizarea si disciplina muncii 
– se va putea face potrivit procedurii prevazute de lege pentru intocmirea lui. 

Art.190 Pe baza prezentului regulament este elaborata fisa postului pentru fiecare functie, aceasta 
urmand a fi reactualizata periodic conform sarcinilor si obiectivelor Spitalului de ortopedie si Traumatologie 
Azuga . 

Art.191   Prezentul regulament a fost redactat de compartimentul R.U.N.O.S si aprobat in data de 

__01.01.2014________________ , data la care intra in vigoare. 
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COMITETUL DIRECTOR 

 
 
 
                M A N A G E R,                                                                DIRECTOR MEDICAL, 
         DR.LIDIA RAJNOVEANU                                                      DR. IURIE TOCARU                                               
                                                   
 
 
 

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL, 
EC.MARIA-MAGDALENA TURCU 

  
                                                                                                                                  
 
 COMP.JURIDIC, 

REPREZENTANT SINDICAT SANITAS                                    PANDELE VICTOR 
LA NIVEL DE UNITATE, 
AS.MED.BICIIN GEORGIANA 


	B.COMITETUL DIRECTOR
	Art.35. (1) Conducerea executiva a a spitalului este asigurata de Comitetul director constituit conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare şi ord. MSP nr. 921/2006.
	(2) Comitetului director este format din managerul unitatii, director medical, directorul fnanciar-contabil, numiti pe o perioada de 3 ani ,prin concurs organizat in conditiile legii.
	(3 )Atributiile Comitetului director sunt:
	1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
	2. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
	3. propune managerului, in vederea aprobarii:
	a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;
	b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
	4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
	5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform n...
	6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe c...
	7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
	8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
	9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stab...
	10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor d...
	11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;
	12. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exer...
	13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
	14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, pre...
	15. negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;
	16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor ...
	17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;
	18. negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/labor...
	19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;
	20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.
	21.  Verifica existenta planului de pregatire profesionala continua a personalului medical.
	ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE INSTITUŢIONALE ŞI ALE PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN PREVENIREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
	Comitetul director răspunde de:
	- solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;
	- organizarea si functionarea serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale;
	- asigura conditiile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;
	- asigura analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obtinute, eficienta economica a masurilor si investitiilor finantate;
	- verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor si...
	- derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau combaterii infectiilor nosocomiale;
	- comitetul director al spitalului va asigura conditiile de igiena, privind cazarea si alimentatia pacientilor;
	- delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare a sesizarii asistatilor in privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au dus la l...
	 asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile nosocomiale.
	C.CONSILIUL ETIC
	Art.36 (1) În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi ord. MSP nr. 1209/2006 la nivelul spitalului s-a înfiinţat Consiliul Etic , format din 5 membri, pentru o perioada de 3 ani, avand urmatoarea componenta:
	(2) Desemnarea nominala a membrilor Consiliului etic, se face de catre Comitetul director al spitalului iar numirea membrilor Consiliului se face prin decizie interna a managerului.
	Componenta Consiliului etic este urmatoarea :
	Membrii :
	- Dr.Tocaru Iurie    -  sef sectie ortopedie- traumatologie
	- Lazar Alina Georgiana - reprezentant al Consiliului Local
	- As. Baiatu Marilena -asistent sef ( sectia recuperare)
	- Dr. Gurita Adrian - reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Prahova
	- Secretar : Tudoran Georgeta
	Art.36.1. Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, dupa caz, de catre decanul de varsta al medicilor.
	Art.36.2. Consiliul etic se intruneste lunar sau, ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege, in domeniul acord...
	Art.36.3. Atributiile Consiliului etic sunt urmatoarele:
	a. analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient – medic – asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitara.
	b. verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile pacientilor, prevazute de legislatia in vigoare;
	c. sesizeaza organele abilitate ale statului, in situatiile in care, constata incalcari ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor precum si normele de conduita profesionala care sunt date de actele normative in atributiile altor...
	d. analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar, sau conditionarea exercitarii actului medical, de obtinerea unor foloase; propune, in functie de caz, masuri de intrare in legalitate;
	e. vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si propun masuri cu caracter profesional, pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale.
	Art.36.4. (1) Analizarea fiecarui caz in parte se va consemna intr-un proces verbal care va cuprinde toate aspectele, atat cele sesizate cat si masurile propuse a fi luate de catre managerul spitalului.
	(2) Procesul verbal prevazut la alin.(1) va fi intocmit numai dupa ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea partilor implicate, inclusiv, daca este cazul, a unor terte persoane care pot aduce lamuriri suplimentare asupra cazul...
	D.CONSILIUL MEDICAL
	Atributiile managerului unitatii sanitare, cf. Ordinului 916/2006:
	a) initiaza, implementeaza si conduce sistemul de gestionare a deseurilor medicale;    b) asigura fondurile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de gestionare a deseurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevazut...
	(2) Alte atributii ale managerului:
	- este ordonator de credite si reprezinta spitalul in relatiile cu  tertii;
	- realizeaza sarcinile ce ii revin din contractul de management;
	- angajeaza personalul unitatii;
	- aproba normele privind  disciplina muncii medicale si administrative în unitate;
	- emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unitatii, în conformitate cu  prevederile Codului Muncii ;
	- premiaza sau sanctioneaza personalul din unitate la propunerea sefilor  locurilor de munca;
	- incheie contractul colectiv de munca;
	- ia masuri pentru buna desfasurare a muncii în spital, asigurarea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor  profesionale, imbunatatirea activitatii spitalului;
	- planifica, organizeaza si indruma activitatea tehnico-medicala, administrativ-gospodareasca si financiara a spitalului;
	- adopta masuri pentru imbunatatirea  muncii  în sectii, servicii si  sectoare de activitate, organizeaza  controlul tehnic al asistentei medicale pe saloane, sectii, servicii, pe categorii de  personal sanitar si pe diferite perioade ale zilei;
	- analizeaza si stabileste masuri pentru aprovizionarea la  timp a sectiilor, serviciilor cu aparatura, instrumentar medical, medicamente si produse tehnico-materiale;
	- prevede fonduri pentru asigurarea conditiilor de igiena si pentru actiunile de prevenire si control a infectiilor nozocomiale;
	- urmareste realizarea clauzelor autorizatiei de functionare si a recomandarilor tehnice ale Directiei de Sanatate Publica  si asigura baza materiala pentru îndeplinire;
	- controleaza starea de curatenie, comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personal, starea de igiena a bolnavilor, a încaperilor, a însotitorilor, efectuarea curateniei si a dezinfectiei curente si periodice, aerisirea si î...
	- controleaza alimentatia rationala a bolnavilor prin realizarea unui numar corespunzator de diete si meniuri cat mai variate;
	- controleaza starea de igiena si functionalitatea blocului alimentar si a spalatoriei si dispune masurile functionale, materiale si disciplinare pentru remedierea deficientelor constatate ;
	- organizeaza si supravegheaza utilizarea judicioasa a paturilor din unitate;
	- controleaza instruirea personalului pe probleme  de prevenire si control a infectiilor nozocomiale;
	- organizeaza si urmareste efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice si imunizarile profilactice la personal;
	- informeaza directorul Directiei de Sanatate Publica despre aparitia unor izbucniri de infectie nozocomiala si a unor deficiente importante de igiena din spital;
	- dispune masuri necesare pentru limitarea vizitelor sau carantinarea unitatii, în cazul unor epidemii în teritoriu;
	- aplica masuri disciplinare în cazul de abateri de la normele de igiena pe care le constata sau care i se raporteaza de catre sefii de sectie, compartimente, organele de control.
	- coordoneaza factorii medicali , economici si administrativi pentru realizarea unei alimentatii corespunzatoare si in limita bugetului.
	- organizeaza aprovizionarea ritmica cu produse de buna calitate;
	- stabileste graficul de servire a mesei care sa nu împiedice desfasurarea activitatii de asistenta medicala si în conformitate cu doleantele bolnavilor internati;
	- asigura dotarea si controlul functionarii blocului alimentar;
	- controleaza transportul igienic al alimentelor;
	- organizeaza comisia de meniuri;
	- participa periodic la sedintele Comisiei de alimentatie;
	- raspunde de sanatatea si securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor la nivelul spitalului in conformitate cu legislatia in vigoare;
	-indeplineste sarcinile ce-i revin din Ordinul 1025/2000 cu privire la Normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale;
	- pastreaza secretul de stat si de serviciu;
	- asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii;
	- declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor in vigoare;
	- asigurarea tratamentului medical complet (curativ,  de recuperare), individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii;
	- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, nefiind pastrate medicamente la patul bolnavului;
	- asigurarea pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate pacientilor internati;
	- obligativitatea acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu pacientilor internati;
	- obligativitatea respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de trimitere in consultari interdisciplinare;
	- obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);
	- Conform Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania si Legea nr.45/2003 privind drepturile pacientului, obligativitatea medicilor de a obtine , in scris, sub semnatura ,, consimtamantul informat al pacientului ".

	- Securizarea fisei care contine consimtamantul informat, la foaia de observatie clinica, prin capsare sau lipire si mentionarea pe prima pagina a foii de observatie, a sintagmei ,, contine fisa cu consimtamantul informat semnata”.
	- Intocmirea in dublul exemplar al fisei de consimtamant informat.Un exemplar se ataseaza la foaia de observatie, iar al doilea exemplar se depune la directiunea unitatii.
	- Lipsa fisei ce contine consimtamantul informat al pacientului, atrage dupa sine sanctiuni disciplinare- conform Codului Deontologic al Medicului cat si administrative, civile sau penale pentru medicii curanti, conform legislatiei in vigoare.
	- asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;
	- desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala;
	- asigurarea securitatii pacientilor contra accidentelor, in sectiile de pediatrie;
	- transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unitatilor sanitare ambulatorii;
	- educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor;
	7. Definirea menevrelor care implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a conditiilor de sterilizare pentru fiecare sectie in parte.
	Manevre care implica solutii de continuitate
	7.1. Sectia de recuperare ,medicina fizica si baneologie
	-consultatii primare
	- consultatii secudare
	1.  Manevre care implica solutii de continuitate
	- injectii IM, IV, ID
	7.2. Sectia de ortopedie si traumatologie
	7.3. Compartiment medicina interna
	-consultatii primare
	- consultatii secudare
	1.  Manevre care implica solutii de continuitate
	- injectii IM, IV, ID
	21. Se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine, avand obligatia de a efectua cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie continuă acreditate.
	1. Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia;
	2. Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta;
	3. Activitatile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in termenele finale;
	7. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr 185/ 2003 privind asigurarea curateniei, dezinfectiei si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare;
	8. Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie (carucior,perii,lavete,etc.) ce le are personal in grija,precum si a celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta;
	20. Urmareste realizarea igienizarii generale si a curateniei in spatiile de lucru,folosind ustensile potrivite si substante adecvate locului de dezinfectat si scopului urmarit;
	21.  Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/materiale sanitare/deseuri);
	33. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,t...
	1.  Manevre care implica solutii de continuitate
	- injectii IM, IV, ID ;-ace si seringi de unica folosinta; Materiale folosite- manusi de unica folosinta;- branule;- vata
	Art.118  Plan operativ pentru asistenta medicala in caz de calamitati intr-o unitate sanitara :
	Art. 120 (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere pe piaţă.
	(2) .Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului si insotite de catre acesta.
	(3). Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea tr...
	(4). Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală.
	(5). În cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi prestabilit de către conducerea spitalului.
	(6). Întâlnirile dintre reprezenanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.
	(7).Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.
	(8). Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.
	Art.121 In intreaga lor activitate , toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.
	Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (care pot fi angajati ai unor firme de prestari de servicii), vor actiona intr-un climat de liniste care sa asigure confort psihic pacientilor, evitand pe cat posibil, ori...
	Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se urmareste o remunerare a ...
	Art.121.1. Conform Legii nr.46/2003, pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, are dreptul de a fi respectat ca persoana umana,fara nici o discriminare.
	121.2. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si modul de a le utiliza.
	121.3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
	121.4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
	121.5. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
	121.6. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor,diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
	121.7. 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;
	121.8 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;
	121.9 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;
	121.10 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;
	121.11 In cazul in care furnizorul 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. Comisia de arbi...
	121.12. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
	121.13. Pacientul are  dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de trimitere in consulturi interdisciplinare.
	Art.122.1. Toate informatiile privins starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,prognosticul,tratamentul,datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
	122.2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
	122.3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
	122.4.Pacientul are acces la datele medicale personale.
	122.5.Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor
	in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
	122.6 Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau
	pentru sanatatea publica.
	Art.123.1. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
	123.2. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
	123.3. Personalul medico-sanitar are obligativitatea respectarii drepturilor pacientului, pastrarii anonimatului, pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicle acordate asiguratilor.Nerespectare...
	123.4. Completarea prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale).
	Art.124.1. Conform Codului de etica si deontologie medicala, raspunderea asistentului medical consta in prevenirea, tratarea si ingrijirea persoanei, avand in vedere respectul pentru viata, sanatatea, libertatea si demnitatea individului.
	124.2. In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii dand dovada de responsabilitate profesionala si morala actionand intotdeauna in interesul pacientului.
	124.3. Asistentul medical trebuie sa trateze cu aceeasi responsabilitate si profesionalism toti pacientii si recunoaste ca acestia au dreptul la o egala consideratie si ingrijire, indiferent de varsta, conditie sociala sau economica sau de cauzele bolii.
	124.4. Asistentul medical, in exercitarea profesiunii, nu poate face discriminari pe criterii religioase, ideologice si etice, culturale, etnice sau sexuale.
	124.5. In practicarea profesiei, asistentul medical se obliga sa nu aduca daune persoanelor pe care le ingrijeste si isi indreapta actiunile spre dobandirea autonomiei si binele pacientului.
	124.6. Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza dupa caz, de catre O.A.M.R., potrivit Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.
	124.7.Conform normelor legale in vigoare pacientul are dreptul la :
	 informare
	 consimtamant
	 confidentialitate si intimitate
	 ingrijire si tratament
	Art.125. Conform Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania si Legea nr.45/2003 privind drepturile pacientului, obligativitatea medicilor de a obtine , in scris, sub semnatura ,, consimtamantul informat al pacientului ".

	Art.125.1. Securizarea fisei care contine consimtamantul informat, la foaia de observatie clinica, prin capsare sau lipire si mentionarea pe prima pagina a foii de observatie, a sintagmei ,, contine fisa cu consimtamantul informat semnata”.
	125.2. Intocmirea in dublul exemplar al fisei de consimtamant informat.Un exemplar se ataseaza la foaia de observatie, iar al doilea exemplar se depune la directiunea unitatii.
	125.3. Lipsa fisei ce contine consimtamantul informat al pacientului, atrage dupa sine sanctiuni disciplinare- conform Codului Deontologic al Medicului cat si administrative, civile sau penale pentru medicii curanti, conform legislatiei in vigoare.
	125.4. Programul de vizita al apartinatorilor (in conformitate cu OMS nr.1284/2012):
	(1) Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice se realizeaza:
	Luni – Vineri in intervalul : 16,00-18,00
	Sambata-Duminica si sarbatori legale in intervalul : 10,00-14,00
	(2) Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp.    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), pentru a da posibilitatea ...
	(4) Vizitarea pacientilor in sectiile/compartimentele de terapie intensiva este permisa zilnic doar membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea proc...
	(5) Compartimentele de terapie intensiva au obligatia de a avea un numar de telefon prin care se asigura informarea familiei de catre medicul curant sau medicul de garda despre starea si evolutia pacientului. Apartinatorii vor fi informati despre aces...
	(6) Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/ compartimentele unitatii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de medi...
	(7) In vederea implicarii apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani) in cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de sectia sau compartimentul in care acestia sunt internati, familia poate soli...
	In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre sectiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi permanent.
	In cazul copiilor internati in sectiile sau compartimentele de terapie intensiva se asigura prezenta cu caracter permanent a unuia dintre parinti, daca se solicita acest lucru.
	In cazul copiilor pana la 14 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara se accepta prezenta unui apartinator permanent, daca se solicita acest lucru.     In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani inte...
	(8) Este interzisa vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea bauturilor alcoolice.
	(9) Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii, vor respecta linistea celorlalti bolnavi internati.
	(10) Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate
	(11) Vizitatorii trebuie sa respecta orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, personalului sanitar sau de paza.
	(12) Programul de vizite va fi afisat la toate intrarile in spital, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor.
	(13) Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor in unitatile sanitare publice.
	(14) Conducerea unitatii sanitare publice are obligatia de a instrui angajatii serviciului de paza propriu si pe cei ai firmelor de paza, dupa caz, asupra programului de vizite, obtinand o declaratie de la fiecare dintre acestia prin care se angajeaza...
	CAPITOLUL 22. INDICATORI DE PERFORMANTA
	Art.147. Indicatori de performanta ai managementului Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, negociati intre D.S.P.Prahova si managerul spitalului, preliminari pentru anul 2012
	Anexa 1
	Anexa 2
	CAPITOLUL 23.Obligatiile personalului spitalului pentru respectarea clauzelor contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova
	Art.148  Obligatiile personalului spitalului sunt :
	 sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de recuperare furnizate si a activitatii desfasurate;
	 sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, obligatiile unitatii in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate Prahova precum si obligatiile asiguratului;
	 sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la sigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
	 sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
	 sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate;
	 sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil ;
	 sa respecteprevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
	 sa furnizeze tratament adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare ca urmare a unui act medical propriu si numai pentru afectiuni care intra in competenta c...
	 sa acorde servicii medicale de recuperare tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
	 sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate Prahova;
	 sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in vigoare;
	 sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in vig...
	 sa acorde servicii medicale asiguratilor numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
	 sa informeze medicul de familie al asiguratului, prinscrisoare medicala trimisa direct, despre tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia;
	 sa furnizeze servicii medicale de recuperare asiguratilor indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;
	 sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale de recuperare furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice de aplicare ...
	 Sanctiuni in caz de nerespectare a clauzelor enumerate mai sus
	 In caz de nerespectare a obligatiilor enumerate mai sus, personalul vinovat de neindeplinirea acestora va fi sanctionat conform Regulamentului intern.

	(2) Angajatii acestia nu pot fi sanctionati in nici un fel si nici recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici.
	Art.191   Prezentul regulament a fost redactat de compartimentul R.U.N.O.S si aprobat in data de __01.01.2014________________ , data la care intra in vigoare.
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