
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea regulamentului de organizare si 

 funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
       

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2011  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 

organizare si funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;  
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 

16.317/20.12.2011; 
-  adresa nr. 2.808/20.12.2011 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sanatate si protectie 

sociala”. 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului 

de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre 
autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- Art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 
Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă regulamentul de organizare si funcţionare al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, conform anexei- parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnul Vlutur Vasile, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
Direcţiei juridica si administraţie publica  
Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          

                          
            CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                     SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                   Hurbean Mariana                                   

 
Alba Iulia, 28.12.2011 
Nr. 247 
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CAPITOLUL  I  
DISPOZIŢII GENERALE 

  
 
 
       Art. 1.1. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare este intocmit in conformitate cu 
prevederile Titlului VII „Spitalele” al Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care stabileste cadrul general de organizare si functionare al spitalelor. 
 

Art. 1.2. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate 
publică, ce furnizează servicii medicale de specialitate:  pneumologie in regim spitaliceasc pentru 
adulţi si ambulatoriu prin ambulatorul integrat al spitalului si Dispensarul T.B.C.    

              (2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare si 
paleative a bolnavilor cu domiciliul în teritoriul arondat  municipiului şi judeţului Alba, cuprinse 
in Programul National de Control a Tuberculozei; 
                    (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; 
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. 
 

Art. 1.3. Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală continua (EMC) 
pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de 
angajator in limita prevederilor bugetare, conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de 
Munca. 

 
Art. 1.4. Spitalul furnizeaza servicii medicale in baza autorizatie sanitara de funcţionare si 

asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 
infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate si legislatiei in vigoare. 

 
Art.1.5. Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru 

respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, 
precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor conform Legii 95/2006. 

 
Art.1.6 Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor oricărei persoane care se prezintă la 

spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.  
Art.1.7. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe 
cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

 
Art.1.8. (1) Spitalul functioneaza în localitatea Aiud, strada Ecaterina Varga Nr.6; 
              (2) Este organizat ca unitate cu personalitate juridică, fiind subordonat Consiliului 

Judetean Alba, care este si ordonatorul principal de credite; 
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              (3) Patrimoniul spitalului apartine domeniului public al judetului Alba, fiind dat spre 
folosinta si administrare spitalului  in baza Contractului de administrare nr.1325-416/2004 incheiat 
intre Consiliul Judetean Alba si Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

 Art.1.9. Finantarea spitalului este asigurata din urmatoarele surse: 
              (1) Venituri proprii incasate de la CJASS Alba pentru serviciile medicale spitalicesti, 

ambulatorii si alte activitati medicale ale spitalului furnizate pe baza de contracte.  
              (2)  Fonduri alocate de la bugetul de stat pentru: 
                        - subrograme din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ 
                        - dotarea cu echipamente medicale de inalta performanta in conditiile legii 
                        - expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de  
                           seisme  si de alte cauze de forta majora 

- modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente,  
   precum si efectuarea de reparatii capitale 

               (3) Fonduri alocate de la bugetul Consiliului Judetean Alba pentru finantarea unor 
cheltuieli  de intretinere, gospodarire, pentru finalizarea constructiilor si realizarea de lucrari de 
reparatii curente si capitale, precum si pentru dotarea cu aparatura medicala. 

                     (4) Alte venituri proprii suplimentare: 
                        - donatii 
                        - sponsorizari. 
                        - inchirierea temporara a unor spatii sau echipamente 
                        - alte surse 

       Art.1.10.(1) Statul de functii si Organigrama spitalului sunt aprobate de catre manager si 
aduse la cunostiinta ordonatorului principal de credite – Consiliul Judetean Alba.  
                      (2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum si Regulamentul Intern al 
spitalului sunt elaborate de către conducerea spitalului şi avizate de căre ordonatorului principal de 
credite – Consiliul Judetean Alba.   
 
       Art.1.11. Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, dupa caz, a 
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a Ordinului 
Asistenţilor Medicali din România. Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat 
prin Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare precum şi de Contractul Colectiv de 
Muncă la nivel de ramură sanitară. 
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CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 
 

 
Art.2.1. Cf.Ordinului MS nr 525/2010, structura organizatorica a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud este urmatoarea . 
   
     A. SECTIA  PNEUMOLOGIE I                 60 paturi – din care 
        -   compartiment TBC 23 paturi 

      
     B. SECTIA  PNEUMOLOGIE II – TBC   60 paturi 
 
             TOTAL                                                 120 paturi 
 
    C. FARMACIE  
 
    D. LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

   -     compartiment hematologie 
   -     compartiment biochimie  
   -     compartiment BK 

 
    E. LABORATOR RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA 
 
    F. LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE 
      -      Compartiment ENDOSCOPIE BRONSICA 
 
    E. DISPENSAR TBC 
 
    F. AMBULATOR INTEGRATAL SPITALULUI –spec. PNEUMOLOGIE  
 
    F. APARAT FUNCTIONAL 
      -      Compartiment statistica medicala 
      -      SPCIN 
      -      Capela 
      -      Compaetiment Juridic 
      -      Compartiment informatic 
      -      RUNOS  

-      Compartiment Financiar Contabilitate  
−  Compartiment  Achizitii publice 
−  Compartiment Administrativ; 
−  Apovizionare-Transport,Tehnic   
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CAPITOLUL III 
CONDUCEREA SPITALULUI SI ATRIBUTIILE CE REVIN ACESTEIA 

 
 

      Art.3.1. (1) Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este asigurata de catre:  
COMITETUL DIRECTOR. 
Acesta este format din: 
         -  Manager 
         -  Director medical 
         -  Director financiar contabil 
 
                     (2) Atributiile comitetului director: 
Potrivit prevedrilor Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 921 din 27 iulie 2006 : 
- Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale 

consiliului medical; 
- Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale 

al spitalului; 
- Propune managerului, în vederea aprobării : 

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 
legii; 
Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

- Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 
îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de 
măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii publice; 

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

- Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul 
alocat; 

- Analizează pripunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il 
supune spre aprobare managerului; 

- Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici 
precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă 
managerului, conform metodologiei stabilite; 

- Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

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

- La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului 
planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care 
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urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea 
acestora; 

- Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate 
prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

- Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv 
ministerelor cu reţea sanitară proprie, la solicitarea acestora; 

- Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare 
de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

- Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 
managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa  a cel puţin două treimi din numărul membrilor 
săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

- Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi 
a denumirii spitalului; 

- Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de 
performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca aneză la 
contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 

- Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
- Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de 

activitate al spitalului. 
 

     Art.3.2. MANAGERUL 
                 (1) Prezentarea functiei de manager: 
-    Functia de Manager este incompatibila cu : 
   a) exercitarea oricaror alte functii salarizate, nesalarizate sau / si indemnizate inclusiv in cadrul unei 
autoritati executive, legislative ori judecatoresti, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul 
didactic si de studiu profesional, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar- artistice ; 
   b) exercitarea orcarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate ; 
  c) exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in structurile de conducere ale unei alte 
unitati spitalicesti ; 
  d) exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil ; 
-   Constituie conflict de interese detinerea de catre manager  persoana fizica, manager persoana juridica 
ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori 
organizatii nonguvernamentale carestabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza 
exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Aceasta dispozitie se applica si in cazurile in 
care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV 
–lea inclusi ale persoanei in cauza. 
-  Managerul încheie contract de management cu Consiliul Judetean Alba reprezentat prin presedinte, pe 
o perioadă de 3 ani conform OUG 48/2010. 
-  Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării 
anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr. 112/2007 cu modificari si completari.  
 
                 (2) Atributiile managerului: 
În conformitate cu Ordinul nr.922/iulie 2006 managerul are în principal următoarele atribuţii: 
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           1. În domeniul strategiei serviciilor medicale: 
- elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondata, planul de 

dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului 
director şi pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se 
aproba de autoritatea de sănătate publica; 

- aproba formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale; 

- aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical; 

- aproba măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 

- elaborează şi pune la dispoziţie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului 
şi participa la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a 
spitalului; 

- face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, 
privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice; 

- aplica strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii 
Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservita. 

2. În domeniul managementului economico-financiar: 
- aproba şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice; 
- aproba lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se 

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a 
comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publica; 

- aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de 
credite ierarhic superior; 

- aproba repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi 
compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de 
secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului; 

- urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, 
conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului; 

- răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi 
compartimentelor, prin intermediul consiliului medical; 

- efectuează plăti, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii; 
- împreună cu consiliul consultativ, identifica surse pentru creşterea veniturilor proprii ale 

spitalului, în limitele legii; 
- negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii 

medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeana sau cu case de asigurări de sănătate 
private şi alţi operatori economici; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
 
3. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor: 
- întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanta ai 

managementului spitalului public, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin; 
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- nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor 
programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice; 

- răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital; 

- urmăreşte implementarea protocoalelor de practica medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical; 

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

- negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau 
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii 
serviciilor medicale; 

- răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igiena, 
alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nosocomiale, în conformitate cu normele stabilite de 
Ministerul Sănătăţii Publice; 

- răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical, consiliului ştiinţific şi consiliului etic; 

- urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea 
drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constata încălcarea acestora. 

 
4. În domeniul managementului resurselor umane: 
- aproba regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
- înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 

necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, 
nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se 
precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului; 

- stabileşte şi aproba numărul de personal pe categorii şi locuri de munca, pe baza propunerilor 
şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

- organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director; 
- aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul spitalului, în condiţiile legii; 
- aproba programul de lucru pe locuri de munca şi categorii de personal, pentru personalul 

aflat în subordine; 
- realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, 

conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la 
care s-au făcut; 

- aproba planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

- negociază contractul colectiv de munca la nivel de spital;     
- încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi 

servicii. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de 
performanta, al căror nivel se aproba anual de către managerul spitalului, după negocierea cu 
fiecare şef de secţie; 
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- urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 
- respecta prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 
 
5. În domeniul managementului administrativ: 
- aproba şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu avizul 

autorităţii de sănătate publica judeţene;     
- reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii spitalului; 
- încheie contracte şi asigura condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul 
Sănătăţii Publice; 

- răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în 
condiţiile prevăzute de lege; 

- asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 
profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 
documentelor referitoare la activitatea spitalului; 

- pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, date privind activitatea spitalului; 

- prezintă autorităţii de sănătate publica judeţene; 
- răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de 

lege, în format scris şi electronic; 
- aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 
- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 

reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; 
- conduce activitatea curenta a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
- împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 

coordonează asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale 
şi alte situaţii de criza, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

- propune spre aprobare autorităţii de sănătate publica judeţene un înlocuitor pentru perioadele 
când nu este prezent în spital; 

-  Urmareste ca persoanele din conducerea Spitalului, respectiv Managerul, membrii Comitetului 
Director, şefii de secţii, de laboratoare sau de servicii şi membrii Consiliului Consultativ au 
obligaţia de a depune o declaraţie de interese precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi 
prevăzute la art. 180 şi 186 din Legea 95/2006. 
Declaraţia se actualizează ori de cate ori intervin modificări în situaţia personalului în cauză; 
actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării 
funcţiilor sau activităţilor. 
- Persoanele din conducerea Spitalului au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere, model 
aprobat prin Ordinul Ministeruluii Sănătăţii Publice. 
 
6.  Ca ordonator tertiat de credite, in conformitate cu Ordinul Ministrului  
    Sanatatii Publice nr. 896/ 2006, responsabilitatile managerului sunt: 
-  angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat            
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    numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile    
    stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru    
    aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  
    şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi  
    raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 
-   Managerul va stabili prin decizie internă: 
             a) persoanele angajate care au atribuţii şi responsabilităţi în cadrul  
    compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi  
    ordonanţare; 
             b) persoanele autorizate care efectuează plăţile pe baza documentelor  
    ordonanţate de către ordonatorul de credite; 
             c) persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv; 
-   realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate,     
    precum şi a celor prevăzute în celelalte contracte; 
-   asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor pacienţilor; 
-   realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi  
    cu terţe persoane fizice şi juridice; 
-   angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
-   asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; 
-   organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor  
    financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei  
    bugetare; 
-   organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a  
    programului de investiţii publice; 
-   organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea      
    indicatorilor aferenţi acestora; 
-   organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor    
    legale; 
-   analizarea periodică, cel puţin lunar, a execuţiei bugetului de venituri şi    
    cheltuieli şi stabilirea de măsuri operative pentru remedierea deficienţelor; 
-   asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi a execuţiei bugetare pe    
    structura bugetului aprobat; 
-   organizarea eliberării decontului de cheltuieli pe pacient; 
-   asigurarea codificării DRG. 
 
Art.3.3.  Directorul Medical 
In conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 921 din 27 iulie 2006, Directorul 
Medical are urmatoarele atributii : 

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

- monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 
satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a 
activităţii medicale; 

- aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 
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- răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 
asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

- coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
- întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii 

şi laboratoare; 
- avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
- răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
- participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte 

situaţii speciale; 
- stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul 

spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 
rezistenţei la medicamente; 

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

 
 
Art.3.4.  Directorul Financiar Contabil; 
Directorul Financiar Contabil are urmatoarele atributii: 

- angajează unitatea prin semnătură, alături de managerul unitatii în toate operaţiunile patrimoniale; 
- conduce si coordoneaza activitatea finaciar - contabila a unitatii ; 
- elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii pe baza propunerilor fundamentate 

ale medicilor şefide sectie si compartimente , in conformitate cu metodologiile in vigoare  ; 
- participa la fundamentarea planului de achizitii publice al unităţii, a lucrarilor de reparatii curente si 

capitale , precum si a a planului de investitii ; 
- raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte ; 
- prezinta managerului unitatii  informari trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de 

venituri si cheltuieli ; 
- face propuneri si organizeaza structura serviciului Financiar– Contabilitate, stabileste atributiile 

personalului de specialitate , precum si circuite functionale,  în conformitate cu dispoziţiile legale şi 
asigură efectuarea corectă şi la timp a a tuturor operatiunilor si înregistrărilor contabile ; 

- raspunde de  întocmirea, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare şi 
a bilanţurilor anuale şi trimestriale ; 

- acorda viza de control financiar  preventiv al tuturor operatiunilor unitatii in care sunt consemnate 
operatiuni finaciare sau patrimoniale , fara limita valorica , cu respectarea termenelor si circuitelor 
legale ; 

- organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi 
legalităţii operaţiunii; 

- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a 
datelor contabilităţii; 

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



 15

şi terţi ; 
- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi  a evidenţelor 

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

condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 
- asigura evaluarea si face propuneri  privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor 

materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a normelor 
privind disciplina de plan contractuală şi financiară, în scopul administrării cu eficienţă maximă a 
patrimoniului unităţii şi a creditelor alocate ; 

- prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţivitatii medicale  şi analiza costurilor; 
- organizează analiza periodică a utilizării resurselor  materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună 

cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără 
mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri ; 

- analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, pe toate sursele de finantare , făcând 
propuneri corespunzătoare ; 

- raspunde de modul de organizare a contabilitatii  si de utilizarea sumelor destinate subprogramelor 
de sanatate , care se deruleaza in unitate ; 

- organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizarea diferenţelor 
constatate 

- asigură măsurile de pĂstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 
- organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului  din serviciul pe care il 

coordoneaza; 
- răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi 

reţinerea acestora; 
- asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi 

în numerar; 
- răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita 

bugetului  aprobat; 
- organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii; 
- răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite; 
- răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare legale; 
- aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor - mişcarea mijloacelor fixe în unitate, eliberarea 

de bunuri în afara unităţii; 
- participa la selectarea, angajarea si promovarea personalului de specialitatea din cadrul serviciul 

Financiar contabilitate sau cu delegare pentru alte categorii de personal; 
- asigura evaluarea performantei profesionale individuale, in raport cu cerintele postului, pentru 

personalul a carui activitate o coordoneaza; 
- raspunde de activitatea  structurii  de securitate a informatiilor clasificate din unitate; 
- face parte din diverse comisii de specilitate  conform deciziei managerului unitatii; 

 
 
 

 
 
 
 
 



 16

CAPITOLUL IV 
STRUCTURI FUNCTIONALE SI ATRIBUTIILE CE REVIN ACESTEIA  

       
 
  (1) Consiliul de administratie 

- Cf.OUG nr.48/2010 in cadrul spitalului public functioneazã un consiliu de administratie format din 5 
membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a 
spitalului. 

- Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritãtilor administratiei 
publice locale sunt:  

     - 2 reprezentanti ai Directiei Sãnãtare Alba  
     - 2 reprezentanti numiti de Consiliul judetean, din care unul sã fie economist; 
     - un reprezentant numit de presedintele Consiliului judetean. 
     - un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu     
        statut de invitat; 
     - un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 
Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.  

- Pe langa membrii permanenti, in aceeasi structura sunt numiti membrii supleanti, în consiliul de 
administratie. 

- Managerul participã la sedintele consiliului de administraþie fãrã drept de vot. 
- Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, participã ca invitat permanent la 

sedintele consiliului de administratie. 
- Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrative.  
- Sedintele consiliului de administraþie sunt conduse de un presedinte de sedintã, ales cu majoritate 

simplã din numãrul total al membrilor, pentru o perioadã de 6 luni. 
 
Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmãtoarele:  

a) avizeazã bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare    
     trimestriale si anuale; 
b) organizeazã concurs pentru ocuparea functiei de manager în baza regulamentului  
     aprobat prin act administrativ al presedintelui consiliului judetean; 
c) aprobã mãsurile pentru dezvoltarea activitãtii spitalului în concordantã cu nevoile    
    de servicii medicale ale populatiei; 
d) avizeazã programul anual al achiziziilor publice întocmit în conditiile legii; 
e) analizeazã modul de îndeplinire a obligatiilor de cãtre membrii comitetului director   
    si activitatea managerului si dispune mãsuri pentru îmbunãtãtirea activitãtii; 
 f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului   
    director în cazul în care constatã existenta situatiilor de incompatibilitate sau   
 conflie de interese.  

- Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de cãtre ori este nevoie, la solicitarea majoritãtii 
membrilor sãi, a presedintelui de sedinþã sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simplã a 
membrilor prezenti. 

 
(2) Consiliul Medical 
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Cf.art.186 din Legea 95/2006, in cadrul spitalului se organizează Consiliul Medical format din 
medicii şefi de secţie, şefi de departamente, laboratoare, compartimente condus de directorul 
general adj. medical în calitate de preşedinte. 
Atributiile principale ale consiliului medical sunt următoarele : 

 imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii 
de medicale de calitate in scopul crsterii gradului de satisfactie a pacientilor ; 

 monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul 
cresterii performantelor profesionale si utilizarii resurselor alocate ; 

 elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat ; 
 intarirea disciplinei economico – financiare . 

Membrii Consiliului Medical, in calitatea lor de sef de sectie, vor încheia cu spitalul public, 
reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul 
căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi 
prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor 
specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare, eventualul contract 
de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspenda. 
Prevederile art.   se aplica si sefilor de laboratoare si sefilor de servicii. 
 
(3) Nucleu SPCIN (supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale) 
            Are ca atribuţii supravegherea prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale,  acestea 
fiind obligaţii profesionale  şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi 
auxiliar sanitar din spital. 

Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul 
epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de 
supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare 
secţie de profil, protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi de 
tehnici aseptice şi alte  normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, 
necesare pentru implementarea activităţilor programate. 

 

 

(4). Consiliul Etic 
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1209 din  4 octombrie 
2006, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud  isi desfasoara activitatea un consiliu etic 
avand urmatoarea componenta : 

 un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al medicilor din 
spital; 

 un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic; 
 directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare număr de 

paturi; 
 un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; 
 un secretar, fără drept de vot. 

- Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător 
al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile 
recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. 
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     Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 
a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a 
normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; 
b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile 
pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de 
deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită 
profesională aprobate potrivit legii; 
d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar 
ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în 
funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate; 
e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu 
caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 
 
(5)  Comitetul de securitate si sanatate in munca 
Comitetul de securitate si sanatate in munca - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, 
in vederea participarii si consultarii periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in 
conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii ; 
 In temeiul Legii 319/2006 privind protectia si securitatea muncii , a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 privind protectia si securitatea muncii , aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319 / 2006 , precum si a dispozitiilor 
Codului Muncii, la nivelul sanatoriului s-a constituit un Comitet de  securitate si sanatate in 
munca cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in 
domeniul protectiei muncii, 
a) Atributiile membrilor  Comitetului de securitate şi sănătate în muncă Conform Ord. 
187/1998: art.7 

- Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă 
- Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor 

lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţilor de muncă. 
- Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea 

şi sănătatea în muncă 
- Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile 

de muncă. 
- Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
- Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. 
- Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă. 
- Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria 

unitate. 
- Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează 

schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile 
prime utilizate, etc..), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. 

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

- Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual 
de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi. 

- Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de 
muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă. 

b) Atribitiile responsabilului cu protectia muncii pe locuri de munca  
- Să – şi  însuşească, să respecte şi să aducă la cunoştinţa întregului colectiv din care face 

parte, normele de protecţia muncii şi măsurile de aplicabilitate ale acestora. 
- Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice        
      altă formă de instruire în domeniu. 
- să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de 

instruire, precum şi completarea datelor în fişa individuală de instructaj. 
- Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la 
procesul de muncă. 

- Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă 
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

- Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de 
propria persoană şi de alte persoane participante la locul de muncă. 

- Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl 
informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă. 

- Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare corespunzător scopului 
pentru care a fost acordat. 

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

      -    Să colaboreze cu membrii CSSM 
c) Atributiile membrilor CSSM în relaţia cu responsabilii cu Protecţia Muncii pe  
    locuri de munca 

- Să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea  
      şi igiena în muncă. 
- Să verifice acţiunile luate la nivelul secţiilor în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii 

riscurilor profesionale. 
- Să culeagă date referitoare la riscurile profesionale din secţii şi să informeze  
      CSSM. 
- Să verifice ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor 

persoane, atunci când şeful ierarhic superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi 
să aplice măsurile corespunzătoare , cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care 
dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. 

- Să solicite responsabililor cu PM pe secţii rapoarte cu propuneri în scopul diminuării 
riscurilor pentru lucrători şi/ sau eliminării surselor de pericol. Şi să le prezinte CSSM. 

 
(6) Nucleul de Calitate 
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            Avand in vedere cerintele standardelor de acreditare CONAS in vederea monitorizarii 
permanente a serviciilor medicale furnizate asiguratilor, la nivelul spitalelor se infiinteaza 
unitatea de control intern numita nucleu de calitate.  
Înfiinţat conform Ord. comun nr. 559/874/4017/2001, va asigura constant şi permanent 
monitorizarea internă a calităţii . 
Nucleul de calitate are în componenţă medici angajaţi cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată; 
Atributiile nucleului de calitate: 

 va asigura monitorizarea internă a calităţii serviciilor furnizate asiguraţilor în institut prin 
urmărirea lucrărilor de calitate. 

 va întocmi punctajul aferent criteriilor de calitate şi-l va urmări lunar pentru actualizarea 
acestuia. 

 va raporta  trimestrial către serviciul medical de la Casa de Asigurări de Sănătate, 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

 va prezenta propuneri de îmbunătăţire a caliţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, 
pe fiecare secţie în parte şi global pe institut, conducerii acestuia. Propunerile vor fi aduse 
şi la cunoştinţa  medicilor şefi de secţie. Conducerea institutului va putea analiza 
propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri 
corective şi / sau preventive, după caz. 

 se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cu reprezentanţii desemnaţi pentru 
monitorizarea externă a calităţii. Decizia în ederea organizării unor astfel de întruniri va 
putea fi luată de cel puţin 2 din cei 3 reprezentanţi ai instituţiilor implicate în 
monitorizarea externă a calităţii, în vederea discutării: punctajul obţinut la evaluarea 
criteriilor de calitate, deficienţelor constatate şi a măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare 
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale. 

 va organiza anchete de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din institut. 
Pentru aceasta, la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar anonim ce va fi 
completat de pacient şi depus în „cutia poştală a asiguratului”. 

 va elabora materialele cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale 
despre institut, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de 
contact a acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe 
secţie. 
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CAPITOLUL V 
FUNCTIONAREA SPITALULUI 

ORGANIZARE, FUNCTI SI ATRIBUTI 
  

 
 
5.1. FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII GENELALE ALE SPITALULUI 
             (1) Elaborarea de proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice fiecărui sector 
de activitate (profil medical sau non-medical) intocmite de sefii de sectii sau compartimente, 
avizate de directorului de resort si aprobate de manager.  
             (2) În domeniul asistenţei medicale spitaliceasca si ambulatorie, Spitalul de 
    Pneumoftiziologie Aiud asigură, dupa caz: 
                  - prevenirea si combaterea bolilor respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc 
de cronicizare,  
                  - adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului arondat a Programului  
                     National de Prevenire şi Combatere a Tuberculozei; 
                  - controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si   
a unor grupe de populatie expuse unui risc crescut de imbolnavire tuberculoasă; 
                  - asistenta medicala de specialitate a populatiei precum si urmarirea aplicarii masurilor  
profilactice 
                  - asigura conditii de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale  
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii 
                  - raspunde potrivit legii de calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de 
cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate 
prin ordin al ministrului sanatatii, ce determina prejudicii cauzate pacientilor stabilite de catre 
organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacientilor din culpa medicala, raspunderea este 
individuala.  
                  - efectuarea consultatiilor investigatiilor tratamentelor si a altor ingrijiri medicale  
bolnavilor ambulatoriu si spitalizati 
                  - depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea produselor 
tehnico - medicale, potrivit normelor in vigoare; controlul si urmarirea calitatii   medicamentelor 
in vederea ridicarii eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; 
informarea si documentarea in domeniul medicamentelor 
                  - stabilirea factorilor de risc T.B.C. din mediul de viata si de munca, a influentei  
acestora asupra starii de sanatate a populatiei si controlului aplicarii normelor de igiena 
                  - efectuarea de analize si anchete epidemiologice pentru cunoasterea unor aspecte  
particulare ale starii de sanatate 
                  - desfasurarea de activitati proprii de cercetare potrivit posibilitatilor de dotare si  
incadrare 
                  - informarea bolnavului sau persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evolutiei 
acesteia, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat 
                  - crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum si servirea mesei in conditii  de igiena 
                  - promovarea actiunilor privind educatia sanitara a populatiei 
                  - realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a infectiilor 
interioare, protectia muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare 
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           - asigurarea asistentei medicale si a functionalitatii unitatilor sanitare in perioada 
decalamitati (inzapezire, inundatii, etc.) sau in alte situatii cu caracter deosebit . 
 

 
5.2.  SECTIILE CU PATURI 

             (1) Organizare 
- In cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud functioneaza doua sectii cu paturi : 
                 - SECTIA PNEUMOLOGIE I           -  60 paturi 
                      din care Compartiment TBC   23 paturi 
                - SECTIA PNEUMOLOGIE II TBC – 60 paturi 

-  Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu 
respectarea normei din 26.07.2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind structura funcţională 
asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, igienă şi 
alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi. 
-  Aceste condiţii vor  reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului. 
-  Deciziei de internare de urgenţă aparţine medicului de gardă, conform procedurii CPU 
-  Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza de :  
   a)bilet de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 
recomandării de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  
actul de identitate şi de   adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului 
conform procedurii de internareprin Biroul Internari. 
   b)biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 
recomandării de internare cuprinsă în  biletul  de trimitere al unui medic de familie, însoţit de  
actul de identitate şi de   adeverinţa  din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului 
conform procedurii de internareprin Biroul Internari. 
- Aceste servicii constau din: 
                        -         consultaţii 
                        -         investigaţii 
                        -         tratament medical  
                        -         îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă, recomandări la 
externare. 
-  Asiguraţii suportă contravaloarea: 
                       -         serviciilor medicale efectuate la cerere; 
                       -         serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în 
reglementările legale în vigoare conform normelor; 
-  Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii  vor primi obligatoriu  
primele îngrijiri medicale,  fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii de siguranţă. 
-  Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către medicul şef 
de secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicul de gardă 
în funcţie de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform procedurii de internare 
CPU.  
-  În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în C.P.U., înainte de 
trimiterea pacientului în secţie,  de către medicul de gardă care a  
consultat pacientul şi a decis şi avizat internarea.  
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-  În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu  până la sfârşitul 
programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie se va 
menţiona obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de internare. 
- Este cu desavârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament (cu 
excepţia cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în totalitate foaia de 
observaţie. 
- La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile privind 
acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate în OUG 
nr.158/2005. 
 
                 (2). Atributiile sectiilor cu paturi : 
La internare:  

- examinarea imediata, completa, trierea  medicala si epidemiologica a bolnavilor,  
asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, pina 
cind bolnavul ajunge in sectie; 

- Asigurarea baremului de urgenta,aprobat de conducerea spitalului la propunerea 
consiliului medical; 

- Imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor dupa caz; 
- Asigurarea transportului bolnavilor in sectie; 
- Asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se 

transfera in alte unitati sanitare; 
In timpul spitalizarii : 

- Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării 
corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor 
intraspitaliceşti. 

- Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării 
investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare; 

- Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare 
stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în 
ambulator a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care C.J.A.S. le asigură prin 
contracte cu terţii în ambulator; 

- Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului  
în vigoare; 

- Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii  materialelor utilizate şi a 
condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte; 

- Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) 
individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al 
bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea 
instrumentarului,  a aparaturii medicale, a mijloacelor  

            specifice de transport şi prin administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare    
            patologiei; 

- Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 
- Asigurarea conform cu protocolalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă 
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 
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- Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel 
moment în farmacii  şi va fi  scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul 
rezident (sub stricta supraveghere a medicului curant); 

- Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii  pacientului, chiar dacă e 
perfect valid, în cazul în care trebuie supus  la explorări/investigaţii realizate  în alte 
secţii;  

- Asumarea manipulării alimentelor de personalul auxiliar special desemnat  care nu va 
mai efectua şi alte manevre de îngrijiri; 

- Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 
- Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al 

bolii; 
- Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de 

odihnă şi de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a 
legăturii acestora cu familia; 

- Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii 
externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  

- Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 
- Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a 

instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 
- Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de  un 

asistent  medical şef ale căror  atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate dinstinct în fişa 
postului. 

 
            (3). Atributiile personalului 
In domeniul activitatii de asistenta medicala in sectiile medicale cu paturi, exista urmatoarele 
atributii ale personalului medical încadrat: 

- Asigura asistenta medicala de urgenta, supravegherea, ingrijirea, cazarea, alimentarea 
corespunzatoare, folosirea terapeuticii medicamentoase in scopul vindecarii sau 
ameliorarii suferintei si a invaliditatii; 

- Organizarea, stocarea si utilizarea corespunzatoare, a documentelor medicale aferente 
derularii activitatii medicale. 

Atributiile medicului de garda 
- Supravegheaza  buna functionare a sectiilor si de aplicarea a dispozitiilor prevazute in 

“Regulamentul de Ordine Interioara”, precum si a sarcinilor dispuse de managerul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe care il reprezinta in timpul aferent efectuării 
gărzii; 

- Se asigura la intrarea in garda de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenta 
mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale si de URGENTA conform procedurii;  

- Supravegheaza desfasurarea in bune conditii a schimbului de tura de pe fiecare sectie, si 
va fi anuntat de catre cadrul medical mediu daca au survenit modificari in graficul de 
lucru la schimbul de tura, 

- Supravegheaza  modul de desfasurare a asistentei medicale de catre cadrele medii si 
ingrijirile acordate de cadrele auxiliare si noteaza in raportul de garda problemele 
constatate,  

- Suprevegheaza cazurile grave existente in sectii sau internate in timpul garzii; acestea vor 
fi mentionate in “Registrul de garda”; 
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- Inscrie in “Registrul Unic de Consultatii” orice bolnav prezentat la camera de garda, 
completind toate rubricile; semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav; 

- Interneaza cazurile de urgenta precum si bolnavii prezentati cu billet de trimitere de la 
medicul de specialitate sau medicul de familie. Raspunde de justa indicatie a internarii 
sau a refuzului acestor cazuri; 

- Raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in sectiile spitalului si rezolva prin 
transfer catre alte spitale cazurile care depasesc nivelul de competenta si specialitatea sa 
completand si semnand epicriza si biletul de externare; 

- Intocmeste foaia de observatie  la toate cazurile internate, completeaza starea si evolutia 
bolnavilor internati care ridica probleme in timpul garzii , precum si medicatia de urgenta 
pe care au recomandata sa fie  administrata; 

- Acorda asistenta medicala bolnavilor care nu necesita internarea si se asigura de 
internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spital, dupa acordarea 
primului ajutor; 

- Anunta cazurile cu implicatii medico –legale Directorului Medical al spitalului; 
- Constata decesul si consemneaza data si ora decesului in foaia de observatii cu semnatura 

si parafa. Medicul de garda care a constatat decesul scrie epiciriza de deces, mentionind 
data completarii acesteia, semneaza si parafeaza. Dupa 2 ore de la deces intocmeste 
procesul verbal de predare –primire a cadavrului conform protocolului incheiat si verifica 
daca decedatului i s-a aplicat pe antebrat o bratara de identificare ce contine: numele, 
prenumele, virsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, nr. F.O. (HGR 
451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea 
cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea 
transplantului) conform procedurii aprobata de conducerea spitalului; 

- La solicitarea telefonica a asistentei dietetician asista dimineata la eliberarea alimentelor 
din magazie catre blocul alimentar. In cazul in care asistenta dieteticiana constata ca 
alimentele nu sunt corespunzatoare anunta medicul de garda pentru ca acestea sa fie 
refuzate pentru darea in consum si sesizeaza acest aspect conducerii spitalului. 

- Controleaza respectarea meniului si calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea 
meselor de dimineata, prinz si cina a bolnavilor; refuza servirea felorilor de mincare 
necorespunzatoare, consemnind motivele in condica de la blocul alimentar. 

- Anunta prin toate mijloacele posibile Managerul spitalului precum si seful serviciului 
Administrativ in caz de : incendiu, calamitate naturala survenite in timpul garzii si ia 
masurile imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispozitie. 

- La terminarea serviciului intocmeste “Raportul de garda” pe care il consemneaza in 
registrul destinat acestui scop.  

      -    Raprtul de garda va contine succinct activitatea din spital pe durata grazii   
           (prezentari, internari, transferari, decese, etc.) masurile luate, deficiente constatate          
           in activitatea medicala, administrativa si orice alte observatii considerate necesare,   
           dupa caz. 

- Prezinta raportul de garda la care participa: medicul de garda, ceilalti medicii, 
farmacistul, asistentele sefe ; raportul de garda poate dura maxim 30 minute. 

- Respecta normele de protectia muncii 
- Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

 
Atributiile medicului curant: 
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- repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile respectarii masurilor referitoare la 
prevenirea si combaterea infectiilor interioare dupa caz, 

- asigurarea examinarii medicale complete si efectuarea in cel mai scurt timp a 
investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului 

- declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare, 
- asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) 

individualizat si diferentiat, in raport cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee si tehnici medicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei 
dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, 
ergoterapiei 

- asigurarea ingrijirilor medicale necesare pe toata durata internarii bolnavilor 
- prescrierea medicamentelor necesare tratamentului indicat in functie de stocul in farmacie 

si administrarea corecta a acestora, nefiind pastrate medicamente la patul bolnavului, 
- recomanda alimentatia bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al 

bolii, 
- asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor in sectia pneumoftiziologie copii 
- transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, 

unitatilor sanitare ambulatorii prin bilet de externare, scrisoare medicala precum  si alte 
documente solicitate de legislatia in vigoare; 

- educatia sanitara a bolnavilor cu respectarea prevederilor legale; 
- efectuarea de studii si cercetari stiintifice medicale in legatura cu aplicarea de metode noi 

de investigatii si tratament 
- In  activitatea privind organizarea supravegherii, prevenirii si  controlul infectiilor 

nozocomiale, personalul medico-sanitar are urmatoarele atributii: 
            aplicarea tuturor masurilor de igiena spitaliceasca (conditii de cazare,    
            microclimat, alimentatie, aprovizionare cu apa, indepartarea rezidurilor,        
            sterilizare, curatenie, dezinfectie, etc.); 

- alegerea procedurilor de investigatie si tratament cu risc minim de infectie, aplicarea 
tehnicilor aseptice, a masurilor de antisepsie si utilizarea judicioasa a antibioticelor;  

- aprecierea exacta si prompta a potentialului infectios si receptivitatii bolnavilor si 
aplicarea masurilor de izolare si de protectie a receptivilor atit prin amplasare cit, mai 
ales, functional; 

- 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 inregistrarii, analizei si raportarii 
cazurilor 

- asigurarea pregatirii profesionale a intregului personal al spitalului. 
            Scopul principal al activitatii de prevenire si control a infectiilor nozocomiale, in 
etapa actuala consta, in special in impiedicarea transmiterii parenterale a infectiilor virale (HIV, 
hepatita cu VHB, VHC), evitarea izbucnirilor epidemice si reducerea mortalitatii prin aceste 
infectii. 
 
 
Atributiile medicului sef al sectiei cu paturi: 
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- 0rganizeaza si raspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce asfel incat sa fie 
realizati indicatorii de performanta negociati si aprobati de managerul spitalului si 
stipulati in subcontractul de administrare; 

- Intreaga activitate de control efectuata asupra sectiei se confirma prin semnarea 
documentelor verificate, acolo unde este cazul, conform cu prevederile legale; 

- Elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii 
specifice şi le transmite spre avizare catre directorul medical si aprobare catre 
managerului; 

- Raspunde de aplicarea dispozitiilor legale privind internarea şi externarea bolnavilor 
conform procedurilor; 

- Prezinta la raportul de garda evenimentele din sectie din ultimele 24 de ore, propunand 
masuri adecvate de rezolvare; 

- Avizeaza fiecare bolnav care solicita internare, periodic si ori de cite ori este nevoie, face  
vizita mare pe sectie impreuna cu medicii curanti , asistentul sef si asistenta tura; 

- Organizeaza, controleaza si indruma direct activitatea personalului din sectia cu paturi; 
- Programeaza activitatea tuturor medicilor din sectie, indiferent de incadrarea lor, astfel ca 

fiecare sa lucreze periodic in diverse compartimente ale acesteia in scopul imbunatatirii 
pregatirii profesionale si a practicarii  conform competentelor si atributiilor a tuturor 
profilelor de activitate din sectie; 

- Controleaza consemnarea diagnosticul de la internare, de la 72 de ore, de la externare 
stabilit de catre medicul de garda si/sau medicul curant,  

- Avizeaza  prescrieriea de medicamente la pacientii din cadrul sectiei, avizeaza 
investigatiile paraclinice de inalta performanta; asigura si urmareste stabilirea 
diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice  in limitele dotarii si 
aprovizionarii cu medicamente, materiale sanitare si aparatura; 

- Organizeaza acordarea asistentei medicale la primire in sectieprecum  si intocmirea 
corecta a documentelor medicale aferente internarii si externarii; 

- Organizeaza si raspunde de activitatea de planificarea garzilor conform reglementarilor in 
vigoare, prin rotatie, conform procedurii. 

- Organizeaza ingrijirea medicala adecvata a bolnavilor, de rezolvarea cazurilor grave de 
pe sectie,  

- Organizeaza aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cit si comportamentul igienic al 
personalului sanitar, prin respectarea normelor de igiena si aplicarea masurilor de 
prevenire si control a infectiilor nozocomiale din sectia respectiva 

In cazul suspectarii diagnosticului de infectie nozocomial verifica mentionarea diagnosticului in 
foaia de observatie si anunta cazul la CPCIN pentru derularea procedurii specifice de confirmare 
a diagnosticului de infectie nosocomiala.  

- Controleaza prin sondaj modul de efectuare a prelucrarii sanitare a bolnavului la 
internare. 

- Avizeaza, la soliciatrea medicului curant, in functie de starea bolnavului, metodele si 
tehnicile cele mai adecvate , explorare si terapeutice necesare pentru evitarea 
complicatiilor septice si a infectiilor pe cale sanghina. 

- Organizeaza in sectie circuitele precum si spatiile pentru izolarea bolnavilor cu boli 
transmisibile si aplicarea masurilor de izolare in functie de conditiile asigurate de 
conducerea spitalului. De asemenea, organizeaza spatii si ia masurile corespunzatoare 
pentru izolarea bolnavilor cu contagiozitate mare, dupa posibilitati si dotare. 
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- Dispune masuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile in spitale 
(sectii) de boli infectioase.  

- Asigura utilizarea judicioasa a paturilor, stabilind masuri pentru evitarea supraaglomerarii 
bolnavilor si insotitorilor. 

- Analizeaza  in cadrul Consiliului Medical  modul de stabilire a diagnosticului de infectie 
nozocomiala, 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,  aerisirea incaperilor, igiena 
grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena bolnavilor , respectarea masurilor de izolare, 
efectuarea corecta a curateniei si dezinfectiei. 

- Propune spre aprobare managerului amenajarile si remedierile necesare asigurarii 
conditiilor de igiena si aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infectiilor 
nozocomiale.  

- Urmareste organizarea dezinfectiei ciclice a incaperilor din sectie si asigura eliberarea 
spatiilor respective in momentul planificat. 

- Colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii, coordonatori de compartimente si laboratoare, 
in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator la toti pacientii 
internati; 

- Organizeaza consultatii medicale de specialitate in cadrul consulturilor intersectii; 
- Propune introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament  
- Controleaza  completarea foilor de observatie clinica a bolnavilor in primele 24 ore de la 

internare si de inscrierea  evolutiei si a tratamentului aplicat ; 
- Controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale si a procedurilor 

existente, a documentelor medicale intocmite in sectie  
- Propune in Consiliul Medical masuri de ridicarea continua a nivelului profesional a 

personalului din subordine ; 
- Controleaza  la iesirea din spital documentele de externare intocmite de catre medicul 

curant si aduse de asistenta de cabinet ; 
- Controleaza modul de pastrare in sectie, pe timpul spitalizarii, a documentelor de 

spitalizare (foaia de observatie, foaia de temperatura, buletine de analiza, biletul de 
trimitere, etc) ;  

- Supravegheaza evidenta substantelor stupefiante din aparatul de urgenta, daca este cazul; 
- Organizeaza activitatea de educatie sanitara la pacientii spitalizati . 
- Organizeaza si efectueaza  activitatea didactica si cercetare stiintifica desfasurata in sectie 

(acolo unde este cazul);  
- Participa la confruntarea anatomo - patologica a cazurilor deosebite de pe sectia medicala 

pe care o conduce, alaturi de medicul curant si anatomopatolog dupa caz; 
- Controleaza permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din sectie;  
- Intocmeste fisele anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine si 

fisele de post ; 
- Incheie subcontract de administrare cu managerul unitatii sanitare; 
- Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului conform cu pregatirea 

profesionala si fisa postului si contractul individual de munca. 
- Verifica aplicarea corecta  de catre colectivul sectiei a prevederilor contractului cadru 

privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de 
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servicii de baza pentru asigurari 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 sectiiile unitatilor spitalicesti conform procedurii elaborate. 

- 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 de solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate. 

- Controleaza, indruma si raspunde de aplicarea / respectarea  masurilor de igiena si 
antiepidemice, in scopul prevenirii infectiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea 
corecta a infectiilor nosocomiale de catre CPCIN, participand trimestrial la analizele 
specifice la nivelul Consiliului Medical al spitalului. 

- 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. 

- 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 a prejudiciilor aduse altor 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 
solicitate in acest scop. 

            Atributii, responsabilitati in raporurile juridice de munca: 
- Organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al sectiei a 

regulamentului de ordine interioara al spitalului, a tuturor masurilor/ deciziilor conducerii 
spitalului care au implicatii asupra peronalului 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 Regulmentul de Ordine Interioara a 
spitalului; controleaza permanent comportamentul personalui sectiei. 

- Intocmeste fisele de post precum si 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. 

- Respecta prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea confidentialitatii asupra 
datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului. 

 
Atributiile asistentului medical sef - al secţiei cu paturi 
Asistenta sefa organizeaza, indruma si controleaza intraga activitate a personalului mediu, 
auxiliar si elementar din sectiile cu paturi. 
a)Atributii in legatura cu ingrijirea bolnavilor 

- Organizeaza la inceputul programului raportul de garda al personalului mediu si auxiliar 
sanitar, cu care ocazie analizeaza evenimentele din sectie din ultimele 24 de ore , 
stabilind masurile necesare. 
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- Participa la raportul de garda al medicilor 
- Insoteste medical sef de sectie si medical currant la vizita, consemneaza si asigura 

indeplinirea de catre personalului din subordine a tuturor indicatiilor date de acesta. 
- Asigura transmiterea condicilor de medicamente la farmacie si controleaza administrarea 

tratamentului potrivitindicatiilor medicale. 
- Organizeaza pastrarea medicamentelor primate pentru tratamentul zilnic. 
- Controleaza medicamentele de la aparat, asigura justificarea la zi si completarea acestora. 
- Participa la educatia sanitara a bolnavilor. 
- Asigura ingrijiri bolnavilor internati ori de cate ori este nevoie; semnaleaza 

mediculuiaspecte deosebite cu privire la evolutia si ingrijirea bolnavilor. 
- La nevoie preia toate sarcinile asistentultui medical. 

b) Atributii in legatura cu personalul subordonat 
- Organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca a personalului din 

subordine, intocmeste graficul lunar de lucru al acestuia, controleaza predarea serviciului 
pe ture si asigura folosirea judicioasa a personalului in perioada concediilor. 

- Controleaza si raspunde de tinuta personalului din subordine si a bolnavilor internati. 
- Participa la intocmirea fiselor anuale de apreciere a personalului din subordine. 
- Asigura organizarea garzilor individuale pentru bolnavii gravi, la indicatia medicului. 

c) Atributii administrative-gospodaresti  
- Asigura primirea bolnavilorin sectie precum si informarea acestora asupra prevederilor 

Regulamentului de Ordine Interioara referitor la drepturile si indatoririle bolnavilor 
- Asigura respectatrea Regulamentului de ordine interioara de catre personalul subordonat 

si propune sanctionarea abaterilor disciplinare. 
- Controleaza conditiile de igiena in care au fost primiti bolnavii, luand masurile 

corespunzatoare pentru asigurarea igienei individuale a bolnavilor in timpul spitalizarii. 
- Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa. 
- Contrleaza si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice luand toate 

masurile impotriva prevenirii si transmiterii infectiilor interioare. 
- Se ingrijeste de asigurarea instrumentarului necesar afectuarii tratamentului curent si de 

urgenta. 
- Intocmeste necesarul de regimuri si fisa zilnica de alimentatie a sectiei 
- Inlocuieste asistenta cu atributii de dietetica. 

 
Asistentul medical din secţiile cu paturi 
Atributii: 
- Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi   
      cerinţelor postului; 
- Respectă regulamentul de ordine interioară; 
- Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 
- Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
- Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
- Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi  
      implementează planul  de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul  
      internării; 
- Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării  
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      acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea  
      pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 
- Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi  
      tratament; 
- Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice,  pentru investigaţii speciale sau intervenţii  
      chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea  
      acestuia pe timpul transportului; 
- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei  
      medicului; 
- Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către  
      infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat,  creării condiţiilor pentru  
      satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului; 
- Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor  
      dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în    
      foaia de observaţie; 
- Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările,  testările  
      biologice, conform prescripţiei medicale; 
- Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 
- Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului; 
- Asigură îngrijirile postoperator; 
- Semnalează medicului orice modificări depistate; 
- Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia  sau aparţinătorii pentru 

acordarea acestora; 
- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de 

ordine interioară; 
- Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea  fiecărui pacient şi  a serviciului în  
      cadrul raportului de tură. 
- Pregăteşte pacientul pentru externare; 
- În caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează   
      transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 
- Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare,  
      supraveghează colectarea materialelor  şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat   
      şi se asigură de depozitarea  acestora în vederea distrugerii; 
- Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea  
      infecţiilor nosocomiale; 
- Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- Respectă şi apără drepturile pacientului; 
- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale,  prin studiu individual sau alte  
      forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 
- Răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din compartimentului de lucru.  
- Verifica si răspunde de realizarea si menţinerea curateniei si dezinfecţiei la locul de  
      munca, conform normelor legale in vigoare; 
- Foloseşte corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru  
      si/sau pe care le are in grija si ia masuri, pentru conservarea, repararea si, daca este  
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      cazul, înlocuirea lor, după incunostintarea si avizarea primita din partea conducerii  
      laboratorului; 
- Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  
      activitatile medicale (cf. prevederilor Ordinelor M.S.); 
- Utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare,   
      supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi    
      se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii 
- Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are 

in responsabilitate: ustensile, aparate, produse etc.; 
- Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta, raţionala si eficienta a    
      mijloacelor, materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa   
- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe 

care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 
- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit,  

ingrijindu-se de aspectul estetic personal, precum si ecusonul standard pentru 
      identificare; 
- Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de  
      securitate, cu produse biologice si patologice; Respecta normele P. S. I.; 
- Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta;  
      timpul de munca se consemnează zilnic in condicile de prezenta, cu trecerea orei de  
      începere a programului si a orei de terminare a programului de lucru; 
- Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele  
      secţiei; 
- Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, apartinatori si celelalte persoane cu care vine 

in contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 
civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul 
spitalului; 

- Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala 
- Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii ; 
- Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea   
      infecţiilor nozocomiale (cf. Ordinului M.S. nr. 994 / 2004); 
- Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, de insusirea cunostintelor  
      necesare utilizării echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie   
      continua; 
- La solicitare executa si alte sarcini de serviciu corespunzătoare postului, in limita  
      competentelor profesionale certificate;  
- Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu. 
Competente: 
1.Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire; 
2. Efectueaza urmatoarele tehnici: 
      -     tratament parenteral 
      -     transfuzii 
      -     punctii arterio- venoase 
      -     vitaminizari 
      -     imunizari 
      -     testari biologice 
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      -     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, tamponari, frectii etc) 

- intubeaza bolnavul in situatii de urgrnta 
- oxigenoterapie 
- resuscitare cardiorespitatorie 
- aspiratia traheobronsica 
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua 
- ingrijeste bolnavul cu canula bronsica 
- mobilizeaza pacientul 
- masurarea functiilor 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 barbate numai dup ace sondajul initial a fost efectuat de 

medic; 
- calmarea si tratarea durerii; 
- urmareste si calculeaza bilantul hidric; 

     
Infirmiera :  

- Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 
- Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului; 
- Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat,  cu     

            respectarea regulilor de igienă; 
- Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 
- Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 
- Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile 

stabilite (în secţie); 
- Asigură toaleta  bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie; 
- Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
- Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi 

o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor cf. reglementărilor 
regulamentului de ordine interioară; 

- Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 
- Pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar; 
- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 

obiecte care ajută bolnavul la deplasare; 
- Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea  plimbării şi îi ajută pe cei care necesită 

ajutor pentru a se deplasa; 
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- Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în  
            recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în  
            vederea neutralizării; 

- Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 
- Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau te 

produse biologice, excremente,  după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au 
fost înregistrate în documentaţia pacientului; 

- După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 
ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către  conducerea instituţiei; 

- Nu este abilitată să dea  relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 
- Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 
- Respectă Regulamentul de ordine interioară; 
- Respectă normele igienico-sanitare, de sanatate si securitate a muncii si normele PSI; 
- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea  

            infecţiilor nosocomiale; 
- Participă la instruirile periodice  efectuate de asistentul medical privind normele de igienă 

şi protecţia muncii; 
- Transportă alimentele de la  bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor 

igienico-sanitare în vigoare; 
- Asigură ordinea  şi curăţenia în oficiile alimentare ale sectiei;  
- Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din  

            activitatile medicale (cf.Ordinelor M.S.); 
- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef   

             îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii    
            de familie; 

- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie  
            stabilit, precum si ecusonul standard pentru identificare; 

- La solicitarea asistentului medical sau a medicului, executa si alte sarcini de serviciu in 
limita competentelor sale profesionale. 

 
Îngrijitorul de curatenie: 

-     Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 
      -     Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea   
            de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

- Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai   
      în aceste locuri; 
- Efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi 

răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora; 
- Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipaturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 
- Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de 

depunerea lor corect; 
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă 

personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun; 
- Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din   

            activitatile medicale (cf. Ordinelor M.S.); 
- Executa colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se    
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      asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii 
- Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar 

            pe care le are in responsabilitate: ustensile, produse etc.; 
- Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta, raţionala si eficienta a    

            mijloacelor, materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa   
- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef  

            îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii    
           de familie; 

- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie    
            stabilit, ingrijindu-se de aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard  
            pentru identificare; 

- Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de  
            securitate; Respecta normele P. S. I.; 

- Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, apartinatori si celelalte persoane cu care 
vine in contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei 
conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in 
cadrul spitalului; 

- La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale  
            profesionale. 
 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul sectiei cu paturi: 
- foaia de observatie pentru fiecare bolnav internat, în momentul internarii: 
- biletul de iesire din spital pentru bolnavii externati în momentul externarii: certificate si 

adeverinte medicale; 
- certificat medical tip pentru bolnavii internati în spital; 
- certificat de deces pentru bolnavii decedati în spital: 
- raportul de garda în condica de garda în fiecare zi dimineata inainte de inceperea programului 

zilnic de lucru; 
- foaia de miscare zilnica a bolnavilor; 
- condica de prescriere a medicamentelor pentru bolnavii internati; 
- fisa de dispensarizare a bolnavilor cu hepatita (acuta si cronica); 
- fisa de declarare a bolilor transmisibile; 
- retete de prescriptie medicale; 
- registrul de predare-primire a cadrelor medii; 
- adeverinte medicale pentru elevi si studenti 
- bilete de trimitere si internare pentru alte servicii de specialitate; 
- grafice de lucru 
- foaia de prezenta colectiva (pontajul sectiei) 
- necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual de  
  achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele   
  ce urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 
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V.3.  LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

 

V.3.1.ORGANIZARE 
- Laboratorul de analize medicale funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 
- 1301/2007  
- Sunt furnizoare de servicii medicale , constând în examinarea  produselor provenite din 

organismul uman, în scopul stabilirii, completării sau  confirmării unui diagnostic.  
- Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea  de produse 

patologice, preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare    
      specifice profilului de activitate; 
- Laboratorul de analize medicale prezintă 3 compartimente distincte:  
        - hematologie,  
        - biochimie,  
        - comp. BK 
- Laboratorul de analize medicale este organizat ca activitate unica pe profil, pe unitate. 
- In vederea organizarii in cele mai bune conditii de programare a activitatii de recoltare, 

ambalare, transport, transmitere a rezultatelor, interpretare a cazurilor deosebite, modernizare 
in dinamica examenelor, precum si in vederea instruirii personalului sanitar pentru a cunoaste 
posibilitatile de exploatare, a conditiilor tehnice de recoltare si efectuare a acestora, 
laboratorul, prin intermediul medicului  de laborator, colaboreaza permanent cu sectiile 
medicale. 

- Laboratorul functioneaza pe baza unui program de lucru afisat si adus la cunostinta sectiilor 
cu paturi, care cuprinde: 

         - orele de primire a probelor de la sectia cu paturi : 7,30 - 9,30 
         - zilele si orele de recoltare a probelor pentru bolnavii din ambulator:zilnic7,30-9,30 
         - orele de eliberare a rezultatelor de la laborator: 13,00 -14,30 
- Transportul produselor biologice la laborator se asigura in conditii corespunzatoare de catre 

cadrele medii si auxiliare din sectiile cu paturi. 
- Rezultatele examenelor paraclinice de laborator se distribuie la fiecare foaie de observatie de 

catre asistentele medicale de cabinet. In situatii speciale, cand exista valori peste limita 
superioara a normalului, cadrul mediu din laborator are obligatia sa informeze imediat 
medicul curant despre rezultatul analizelor medicale solicitate de catre acesta . La solicitarea 
medicului curant se vor executa investigatii suplimentare. 

- Executarea investigatiilor medicale se face pe baza recomandarii medicului, validarea si 
redactarea rezultatelor investigatiilor paraclinice de laborator se face de personalul cu 
pregatire superioara.Acesta va semna si va parafa buletinele de rezultate. 

- Activitatea de laborator se consemnează în registru de evidenţă. 
- Probele pentru analize se recoltează astfel: 
          - pentru bolnavii internaţi la pat de către personalul mediu al secţiei sau  
            compartimentului cu paturi; 
         - pentru bolnavii trimişi din ambulatoriul de specialitate, de către personalul  
            mediu din laborator; 
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- Accesul in spatiul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar 
personalului autorizat care isi desfasoara activitatea in cadrul laboratorului in timpul 
programului de lucru 

- In situatii speciale cand se impune sau este necesara prezenta unor persoane din afara 
Laboratorului de Analize Medicale, accesul se efectueaza numai cu aprobarea sefului de 
laborator pe o perioada determinata si numai in prezenta unui angajat al laboratorului. 

 
V.3.2.ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE 
- Eefectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie si examene 

profilactice necesare precizarii diagnosticului, stadiului de evolutie a bolii, in conformitate cu 
dotarea si specificul laboratorului; 

- Receptionarea produselor sosite pentru examenul de laborator si inscrierea lor corecta in 
documentele laboratorului; 

- Asigurarea recipientilor necesari recoltarii produselor patologice. 
- Redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate 
- Respecta normele de protectia muncii conform fisei postului. 
- Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 
 
V.3.3.ATRIBUTIILE SI SARCINILE PERSONALULUI 
 SEFUL DE LABORATOR: 
-    Se preocupa de problemele organizatorice si administrative ale laboratorului 
-    Organizeaza si raspunde de activitatea laboratorului;  
-    Repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, indruma si 
      controleaza, raspunde de munca acestora;  
- Aduce la cunostinta directorului medical si managerului unitatii toate faptele  
      deosebite petrecute in laborator ca si masurile luate; 
- Gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale  
      necesare desfasurarii activitatii;  
- Controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor,  
      instalatiilor de orice fel si altor obiecte de inventar;  
- Urmareste aplicarea masurilor de prevenire a contaminarii cu  produse infectate;  
- Asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice.  
- Intocmeste fisele anuale de apreciere ale subordonatilor;  
- Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de  
      disciplină, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine; 
- Stabileste pentru laborator, necesarul anual de produse lucrari si servicii,  
      in vederea elaborarii programului anual de achizitii pe unitate – in limita bugetului  
-    Intocmeste fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce urmeaza   
      a fi achizitionate cf. procedurilor stabilite; 
- Solicita aprovizionarea cu produse specifice laboratorului de analize medicale in baza   
      contractelor incheiate si a bugetului aprobat; 
- intocmeste lucrarile de fundamentare a tarifelor, in vederea ofertarii investigatiilor       
      paraclinice de laborator. 
- La solicitare, indeplineste si alte sarcini primite din partea conducerii unitatii, in limita 

competentelor sale  
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MEDICUL DE SPECIALITATE din laborator: 
- efectuează analize de specialitate; 
- întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 
- urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; 
- răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţă medico-chirurgicale sau  
      consulturi cu alţi medici  
- controlează activitatea personalului din laborator ;  
- urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi; 
- foloseşte corect bunurilor în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea   
      şi înlocuirea lor; 
- colaboreaza cu medicii sefi de sectie in vederea stabilirii diagnosticului,    
      aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se   
      folosesc rezultatele;  
- asigura in stransa colaborare cu medicii sefi de sectie, sistemul de prelevare       
      a probelor de la bolnavi in vederea examenelor microbiologice 
- instruieste si controleaza personalul propriu si al sectiei de spital in vederea  
      prelevarii corecte a probelor, conservarii si transportarii acestora la laboratoare;  
- asigura, in conditiile materiale si de cadre ale laboratorului, efectuarea  
      analizelor necesare stabilirii diagnosticului. Apeleaza la alte laboratoare  
      potrivit ierarhizarii pentru realizarea analizelor microbiologice pentru care nu      
      are dotarea necesara; 
- indeplineste planul prestatiilor de laborator, stabilit impreuna cu medicii  
      sefi de sectii si aprobat de directorul unitatii, care va cuprinde si urmatoarele:  
- expertizarea microbiologica periodica si prin sondaj a aparaturii de sterilizare  
- controlul prin sondaj al mentinerii sterilitatii in timpul pastrarii  materialelor      
      si a instrumentelor sterilizate;   
- controlul starii de purtator la personalul, potrivit reglementarilor in vigoare;  
- transmite in scris rezultatele analizelor microbiologice medicului sef de          
      sectie si sef compartiment infectii nozocomiale pentru tot ce priveste  
      diagnosticul imbolnavirilor infectioase;  
- analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii                                         
      calitativi ai muncii medicale din laborator;  
- executa cu intreg colectivul, examenele si tratamentele cerute de medicii din  
      sectiile cu paturi sau ambulatorul de specialitate;  
- analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii   
      calitativi ai muncii medicale din laborator;  
- controleaza si conduce instruirea personalului din laborator;  
- verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in sectiile spitalului modul de   
      recoltare pentru analize;  
- indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea unitatii.  
  
 CHIMISTUL, BIOLOGUL, FARMACISTUL: 
- efectuează analizele şi determinările stabilite, în conformitate cu pregătirea sa ; 
- întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 
- controlează şi îndrumă activitatea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a  
- aparaturii, precum şi de gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în     
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      conformitate cu prevederile legale;            
 
  ASISTENTUL MEDICAL din laboratorul de analize medicale: 
- pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de    

   laborator; 
- sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator   

   pentru efectuarea analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizare; 
- prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi   

   coloranţi uzuali; 
- execută analize cu tehnici uzuale, precum şi operaţii preliminare efectuării   

   examenelor de laborator, sub supravegherea medicului sau farmacistului; 
- efectuează sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice,     
      însămânţări şi treceri pe cultură;   
- răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii din dotare; 
- execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic  

   si de seful de laborator; 
  
  Persoana desemnată cu înregistrările de laborator are următoarele sarcini: 
- primeşte produsele aduse la laborator pentru analiză; 
- verifică starea produselor la procurarea acestora; 
- verifică modul de ambalare; 
- verifică biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele înscrise pe       
      eticheta care însoţeşte produsul; 
- informează şeful de laborator asupra solicitărilor de urgenţă; 
- se îngrijeşte de buletinele investigaţiilor efectuate să fie zilnic în secţii, în             
      caz de urgenţă comunică telefonic rezultatul acestora; 
- ţine evidenţa investigaţiilor care se execută într-un timp mai lung şi   
      răspunde ca rezultatele să ajungă în secţii, imediat după efectuarea lor; 
   
INGRIJITORUL DE CURATENIE din laborator are în principal următoarele sarcini: 
- efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi   

execută operaţiile de dezinfecţie curentă, după caz, la indicaţiile şi        
supravegherea asistentului medical de laborator; 

- execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la    
      împachetarea pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator,     
      precum şi pregătirea mediilor de cultură;     
- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele   

infectate), precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen; 
 

  Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul laboratorului de analize medicale: 
- buletinele cu rezultatele examenelor efectuate care se elaboreaza în aceeasi zi sau a doua zi 

dupa efectuarea examenului si obtinerea rezultatului; 
- registre cu evidenta tuturor analizelor; 
- registre de statistica; 
- foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
- necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual   
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de achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce 
urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 

 
IV.4.  LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

 
V.4.1.ORGANIZARE 
    In Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud functioneaza un Laborator de Radiologie si Imagistica 
Medicala. care are in principal urmatoarele atributii: 
 
V.4.2.ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE RADIOLOGIE : 
• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii 
specifice (profil medical) , cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare şi le transmite 
spre avizare directorului medical si spre aprobare managerului. 
• efectuarea examenelor de radiologie convenţională la recomandarea medicului radiolog 
şi/sau pneumolog; 
• colaborarea cu medicii din sectii, servicii, cabinete medicale in scopul precizarii 
diagnosticului, respectarii normelor de radioprotectie si radiodiagnostic; 
• organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii; 
• aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevazute de 
legislatie, precum si a persoanelor care insotesc bolnavul si/sau îşi desfasoara activitatea in acest 
serviciu; 
• respecta normele de protectia muncii si PSI conform fisei postului; 

 
V.4.2.ATRIBUTIILE SI SARCINILE PERSONALULUI  : 
 
 MEDICUL RADIOLOG are urmatoarele atributii: 
- efectueaza analize si investigatii de specialitate;  
- intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile efectuate;  
- raspunde prompt la solicitari in caz de urgente chirurgicale sau de consulturi cu alti medici de 

specialitate;  
- urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de specialitate;  
- foloseste corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si inlocuirea lor;  
- supravegheaza ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeasi zi;  
- raspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice;  
- urmareste aplicarea masurilor de protectie contra iradierii, atat pentru personalul din subordine 

cat si pentru bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si tratament;  
- stabileste precis dozajul,filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numarul sedintelor si data 

aplicarii lor si tratamentul radioterapic;  
- urmareste evolutia afectiunii la bolnavul iradiat, precum si a zonei iradiate si consemneaza in 

fisa de tratament a bolnavului cele constatate.  
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- întocmeste fisa tehnica pentru produsele specifice si participa la aprovizionarea cu produse 
specifice laboratorului de radiologie si imagistica medicala cu respectarea prevederilor legale;  

- urmareste incadrarea in prevederile bugetare si planul de achizitie anual. 
 
ASISTENTUL DE RADIOLOGIE are in principal urmatoarele atributii: 

- pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic; 
- înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele 

de identitate necesare; 
- efectuează radiografiile la indicaţiile medicului; 
- execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform 

indicaţiilor medicului; 
- păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice 

pentru interpretare; 
- înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe 

coperţile filmelor; 
- păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 
- înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice; 
- asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice; 
- păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate; 
- participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de 

cercetare ştiinţifică; 
- asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea 

menţinerii ei în stare de funcţionare; 
- ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a 

cunoştinţelor teoretice şi practice; 
- utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se 
asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

- respectă regulamentul de ordine interioară; 
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
- supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul laboratorului de radiologie 
-    registru de evidenta a radiografiilor; 
-    registru de radioscopii; 
-    foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
-    necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual   
     de achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru  
     produsele ce urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 
 

 
V.5. LABORATORUL DE EXPLORARI FUNCTIONALE 

 
 

V.5.1.ORGANIZARE 
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- Laboratorul de explorari functionale este organizat pe unitate si are in structura si un 
compartiment de Endoscopie bronsica. 
 
V.5.2. ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE EXPLORARI FUNCTIONALE 
In laboratorul de explorari functionale se efectueaza urmatoarele probe:  
- probe functionale respiratorii simple si complexe;  
- probe functionale de oximetrie digitalica pentru testarea circulatiei periferice capilare;  
- probe de presiune venoasa periferica;  
- probe de oscilometrie;  
- probe de explorare electrocardiografica a inimii;  
- probe de efort.  
 
V.5.3. ATRIBUTIILE SI SARCINILE PERSONALULUI 
MEDICUL SPECIALIST 
Atributiile medicului din laboratorul de explorari functionale sunt urmatoarele:  

• urmareste efectuarea interpretarea probelor de explorari functionale a tuturor bolnavilor 
din sectiile spitalului;  

• programeaza efectuarea probelor pentru fiecare bolnav internat;  
• urmareste pregatirea fizica si informarea pacientului in vederea unei bune cooperari la 

efectaurea probelor;  
• raspunde prompt la solicitarile de prima urgenta cu luarea masurilor necesare;  
• raspunde rapid la solicitarile exigente ale medicilor de salon pentru activitatea practica de 

stabilire a diagnosticului corect , in timp util , in vederea introducerii celor mai eficiente 
mijloace terapeutice;  

• urmareste modul de efectuare a probelor de explorari functionale , cunoscind gradul de 
risc al acestor probe , in vederea evitarii contaminarii microbiene intraspitalicesti;  

• urmareste dezvoltarea si diversificarea metodelor de investigatie functionala in cadrul 
laboratorului;  

• se preocupa de pregatirea profesionala a personalului din cadrul laboratorului , facind 
propuneri de perfectionare a cadrelor medicale;  

• raspunde de modul de efectuare si de interpretare a fiecarei probe de explorari 
functionale;  

• urmareste zilnic ca aparatele din dotare sa functioneze la parametrii necesari, cu 
verificarea lunara a acestora de catre tehnicieni;  

• ace propuneri privind achizitionarea de echipamente si aparatura necesare imbunatatirii 
serviciilor oferite de laborator;  

• solicita medicului de salon , dupa fiecare caz in parte efectuarea si a altor probe de 
explorari functionale , in functie de diagnosticul clinic;  

• comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi care necesita supraveghere deosebita  
• raspunde prompt la solicitarile de urgenta si la consultarile din alte sectii in interesul unei 

cit mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;  
• semnaleaza orice deficiente in aprovizionarea cu materiale necesare;  
• controleaza si raspunde de starea de curatenie din laborator , de buna intretinere a 

aparatelor si instrumentarului;  
• raspunde de confidentialitatea actului medical;  
• indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.  
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ASISTENTUL MEDICAL DIN LABORATORUL DE EXPLORARI  
Atributiile asistentului medical din laboratorul de explorari functionale sunt urmatoarele  

• pregateste si sterilizeaza trusele de lucru necesare investigatiilor de laborator;  
• pregatirea si inregistrarea bolnavilor, masurarea inaltimii si greutatii corporale in vederea 

explorarilor ce se vor efectua;  
• efectuarea presiunilor venoase cu punctionare i.v. si emisie de sange;  
• testarea circulatiei arteriale periferice in cadrul oscilometriei efectuate la nivelul fiecarui 

segment al membrelor inferioare sau superioare;  
• efectuarea testelor ventilatorii simple tuturor bolnavilor ce vor suferi o interventie 

chirurgicala;  
• efectuarea testelor ventilatorii farmacodinamice la indicatia medicului anestezist sau 

medicului de salon – teste cu mare risc pentru bolnav;  
• supravegherea permanenta a starii generale a bolnavului investigat , acordarea rapida a 

primului ajutor daca este necesar;  
• executarea electrocardiogramei bolnavilor ;  
• executarea testelor de EKG la efort;  
• pregatirea traseelor electrocardiografice inregistrate si prezentarea lor medicului 

specialist de laborator;  
• prelucrarea datelor si elaborarea buletinelor de investigatii medicale , difuzarea 

buletinelor si electrocardiogramelor catre clinicile spitalului;  
• indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.  

 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul laboratorului de explorari 
- registrul de investigatii  
- rezultate si buletine de investigatii 
- Foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
- necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual de  
  achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele   
  ce urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 
 
 

V.6. FARMACIA 
 

 
  V.6.1.ORGANIZARE 
 -   Farmacia cu circuit închis are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu  
      medicamente si materiale sanitare a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 
 -   Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are o singură farmacie. 
  
 V.6.2. ATRIBUŢIILE FARMACIEI 
 Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 

1. primeste, păstrează, prepară şi elibereaza medicamente de orice natură potrivit prevederilor 
farmaciilor Române în vigoare; 

2. depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi 
proprietăţile lor fizico-chimice; 
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3. organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri pentru 
preîntâmpinarea accidentelor; 

4. prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor M.S.; 
 
V.6.3. ATRIBUTIILE SI SARCINILE PERSONALULUI 
 FARMACISTUL : 

1. supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice; 
2. asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor; 
3. participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare, intrate în 

farmacie şi efectuează recepţia calitativă a acestora; 
4. verifică periodic prin analiză, cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu data 

de conservare sau acţiune terapeutică limitată în vederea preschimbării lor; 
5. eliberează medicamente; 
6. obţine, depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează 

posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 
7. distribuie medicamente antiinfecţioase şi ţine o evidenţă adecvată; 
8. obţine şi depozitează vaccinuri sau seruri şi le distribuie în mod adecvat; 
9. păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
10. înaintează către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a 

sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor; 
11. păstrează la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi alţi 

agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata 
acţiunii, aspectul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv sensivitatea sau iritarea pielii şi 
mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa pe 
durata depozitării (temperatură, lumină, umiditate); 

12. participă la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la 
spălarea şi dezinfectarea mâinilor; 

13. raspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a lucrarilor de gestiune 
14. asigura masurile de sanatate si securitate in munca, de igiena, PSI si respectarea acestora 

de catre intreg personalul 
15. participă la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului de 

spital; 
   16. stabileste pentru farmacie, necesarul anual de produse lucrari si servicii,  
         in vederea elaborarii programului anual de achizitii pe unitate – in limita   
         bugetului aprobat 
    17. intocmeste fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru medicamentele  
          ce urmeaza a fi achizitionate, cf. procedurilor stabilite. 
    18. participa la raportul de garda. 
 
   ASISTENTUL DE FARMACIE de farmacie are în principal următoarele sarcini: 

1. organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi 
materialelor sanitare; 

2. asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor 
farmaceutice; 

3. eliberează medicamente şi produs galenice, conform  condicilor de prescriptii si a 
condicilor de aparat; 
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4. recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, eliberate conform 
prescripţiei medicului; 

5. oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat; 
6. participă alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 
7. verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 

degradarea lor; 
8. raspunde de efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrarilor de gestiune repartizate; 
9. participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 
10. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
11. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
12. utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se 
asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

13. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 
14. respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii si de PSI; 
15. respectă regulamentul de ordine interioară; 
 

  ÎNGRIJITORUL DE CURATENIE din farmacie are în principal următoarele sarcini: 
1. face curăţenia în încăperile farmaciei; 
2. spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din farmacie; 
3. sesizează farmacistul şef în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor; 
4. primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 
5. evacuează rezidurile şi le depozitează în locul indicat; 

 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul Farmaciei 
- receptia medicamentelor si a materialelor sanitare aprovizionate 
- lucrarile de evidenta gestionara cf.legislatiei in vcigoare. 
- condica de prescriptii medicamente si materiale sanitare / sectie / medic / blonav 
- dari de seama statistice trimestriale privind achizitia si consumul de medicamente; 
- foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
- necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual de  
 achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini; 
 
 

V.7. AMBULATORUL INTEGRAT 
 
V.7.1.ORGANIZARE : 
Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat conform Ordinului MS nr. 39/2008  si  asigură 
asistenţă medicală ambulatorie în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, respectiv 
Pneumologie. 
Medicii de specialitate încadraţi în spital desfăşoara activitate în sistem integrat, spital – 
ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală 
spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii ce va fi 
comunicat casei de Asigurări de Sănatate cu care spitalul are contract. 
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  Programarea nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea 
activităţii este propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul 
unităţii. 
 
V.7.2. ATRIBUTIILE AMBULATORIULUI INTEGRAT: 
asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu; 
asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 
controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost 
internaţi; 
asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în 
alte spitale. 
 
V.7.3. ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN AMBULATORIULUI INTEGRAT: 
MEDICUL DE SPECIALITATE are în principal următoarele sarcini: 
- examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de care dispune, 

indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa 
bolnavului; 

- îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de 
familie, cu indicaţia conduitei terapeutice; 

- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală până la 
spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă; 

- efectuează intervenţii de unică-chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, 
conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii; 

- recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de 
gradul de urgenţă, întocmeşte biletul de internare; 

- stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit 
reglementărilor în vigoare; 

- efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical 
periodic peroanelor trimise în acest scop de medicii de medicină generală; 

- completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia medicală pentru 
expertizarea capacităţii de muncă; 

- analizează periodic morbiditatea şi mortalitatea, alte aspecte medicale de specialitate 
propunând măsuri corespunzătoare; 

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie; 
- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 
- participă la acţiuni de control medical complex al unor grupe de populaţie organizate de 

conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 
- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional; 
- se preocupă de perfecţionarea la locul de muncă a personalului din subordine; 
- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 
- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 
 
ASISTENTUL MEDICAL are în principal următoarele sarcini: 
- asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale; 
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- răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea încăperilor 
existente, existenţa rechizitelor şi imprimatelor necesare activităţii; 

- semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 
- acordă primul ajutor de urgenţă; 
- efectuează la indicaţia medicului injecţii, vaccinuri, pansamente, precum şi alte tratamente 

prescrise; 
- răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei 

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 
- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în vigoare; 
- primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului, aparaturii, cu 

care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosirea mobilierului şi inventarului 
moale existent în dotare; 

- intocmeste situaţiile statistice şi toate raportarile cabinetului ; 
- desfăşoară activitate permanentă de educaţia sanitară; 
- se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului profesional; 
- intocmeste situaţiile statistice şi toate raportarile cabinetului cabinetului; 
 
 Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul Ambulatoriului integrat 
- registru de consultatii 
- bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice 
- certifecate de concedii medicale 
- scrisoare medicala 
- retete in regim compensat sau gratuit 
- bilete de internare 
- rapoarte catre CJAS Alba privind decontarea serviciilor medicale din ambulator 
 
 
 

IV.8. DISPENSARUL T.B.C. 
 
V.8.1.ORGANIZARE: 
- Dispensarul T.B.C. Aiud din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, in specialitatea de 

pneumoftiziologie, fiind unitatea care construie, deruleaza si supervizeaza activitatea de 
prevenire şi combatere a tuberculozei pentru zona municipiului Aiud, in conformitate cu 
prevederile Programului National de Control al Tuberculozei. 

- Asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate- pneumologie- bolnavilor cu afectiuni tbc 
si/sau nontbc, cu profil de afectiune acuta sau cronica, si este organizat astfel: 

               -    cabinet consultatii de specialitate pneumologie; 
               -    cabinet TSS; 
               -    camera de recoltat spute; 
               -    compartimentul de explorari functionale – spirometrie si testari IDR-PPD 
               -    radiologie si imagistica medicala 
- Dispensarul T.B.C. este condus de un medic coordonator.  
 
V.8.2. ATRIBUTIILE DISPENSARULUI TBC: 
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- asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum si tratamentul bolnavilor TBC 
adulti si/sau copii;  

- asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta;  
- programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandarilor din Programului 

National de Control a Tuberculozei; 
- aplicarea masurilor specifice de prevenire si combatere a tuberculozei si a altor boli cronice 

respiratorii care sunt incadrate in sindroamele posttuberculoase; 
- organizarea si efectuarea examenelor de specialitate in cadrul examenului medical la 

angajare si controlul medical periodic al unor categorii de salariati, contra cost, cu 
respectarea clauzelor din contractele incheiate cu tertii; 

- organizarea depistarii active, prevenirii si combaterii tuberculozei pulmonare; 
- studierea morbiditatii si mortalitatii din teritoriul aferent prin tuberculoza, precum si 

efectuarea de studii cu caracter epidemiologic; 
- dispensarizarea pacientilor cu tuberculoza respiratorie si extrarespiratorie cu localizare mai 

ales intratoracica, precum si a unor persoane sanatoase supuse riscului crescut de imbolnavire 
tbc; 

- indrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate in acordarea asistentei 
medicale a populatiei in profilul T.B.C. ; 

- deplasarea periodica a medicilor de specialitate la dispensarele de medicina generala si 
familie arondate Dispensarului TBC Aiud; 

- informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra drepturilor 
si indatoririlor pe care le au pentru cunoastere si pastrarea propriei sanatati, potrivit 
prevederilor legale; 

- instituirea inregistrarilor in evidenta activa a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe teritoriul 
municipiului Aiud; 

- consultarea si urmarirea tratamentului antituberculos pentru pacientii de pe teritoriul 
municipiului Aiud prin cabinetele de consultatii si sala de tratamente; 

- recoltarea de spute in camera speciala, pentru toti pacientii in curs de tratament 
antituberculos; 

- evaluarea functiei respiratorii pentru toti bolnavii de tuberculoza carora le sint solicitate 
documentare medicale pentru precizarea stadiului bolii;  

- depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extrapulmonare de tip intratoracic în 
rândul populatiei arondate (consultatii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele 
asigurate, cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie si medicii de alte specialitati, 
consulturi intersectii); 

- asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afectiuni 
ne-TBC acute si cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament  

- la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-evolutiva, luarea de masuri imediate 
de trimitere a bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie sau in sanatorii 
T.B.C.; 

- organizarea de actiuni de supreveghere si aplicare de masuri specifice in focarele T.B.C. 
cazuri noi, readmise, esecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete 
epidemiologice cu controlul contactilor intrafamiliali si de la locul de munca; instituirea 
tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS); cu monitorizarea aplicarii 
DOTS;  
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- asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externati din spitale, sanatorii si continuarea 
tratamentului antituberculos in faza sa ambulatorie; 

- asigura evaluarea bacteriologica, radiologica si clinica a bolnavilor de tuberculoza in curs de 
tratament conform Programului National de Control al Tuberculozei; 

- organizeaza comunicarea cu reteaua de medicina primara si colaboreaza cu aceasta in 
administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum si in dispensarizarea activa 
a bolnavilor T.B.C. in curs de tratament; 

- asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii de depistare a tuberculozei prin 
instituirea de activitati specifice de tip SCREENING; 

- asigura expertizarea si confirmarea starii de sanatate sau boala pulmonara pentru toate 
categoriile de persoane la care se impune obligatia controlului radiologic pulmonar conform 
legislatiilor in vigoare; 

 
V.8.3. ATRIBUTIILE SI SARCINILE PERSONALULUI: 
MEDICUL COORDONATOR AL DISPENSARULUI TBC 
- elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 

şi le transmite spre avizare directorului medical si spre aprobare managerului; 
- respecta normele de protectia muncii;  
- respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor. 
- Stabileste normarea fiecarui cadru medical prin arondarea un teritoriu din orasul Aiud şi 

comunele limitrofe. 
- Face propuneri de achizitii de medicatie specifica si materiale sanitare.  
- Coordoneaza toate activitatile privind derularea Subprogramului National TBC pentru 

municipiul Aiud si zonele limitrofe acestuia pe care le efectueaza impreuna cu personalul 
aflat in subordinea sa. 

- Stabileste atributiile dispensarului in conformitate cu cele prevazute de Programul National 
de Control al Tuberculozei.  

- In activitatea de control al aplicarii Programului national de control al Tuberculozei, 
       stabileste responsabilitatile cadrelor medicale, 
- dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program in vederea asigurarii indeplinirii 

obiectivelor prevazute;  
- raspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul 

subprogramului de sanatate PN1.3. si de raportarea la timp a datelor catre Spitalul de 
Pneumoftiziologie si catre Directia de Sanatate Publica;  

- asigura coordonarea datelor statistice care rezuma intreaga activitate profesionala din 
teritoriul propriu de arondare Dispensarului TBC Aiud 

- asigura  verificarea si sumarea activitatilor specifice prestate in teritoriul arondat 
municipiului ,  cu prelucrarea statistica a acestor date, verificarea lor in teren, transmiterea lor 
catre retelele de rang superior (D.S.P, Controlul Epidemiilor, Directia de Statistica Judeteana, 
Inspectoratul Teritorial de Munca, Inspectoratul Scolar Judetean, Casa Nationala de Sanatate, 
Unitatea Centrala de Implementare a Programului National de Control al Tuberculozei); 

- raspunde de veridicitatea si confidentialitatea datelor transmise conform legislatiei in vigoare 
cu aplicarea tuturor penalitatilor prevazute; 

- raspunde de comunicarea la termen a actiunilor sub forme statistice profesionale, financiare 
prin activitati defalcate si sumate pentru unitatile din reteaua T.B.C. Aiud, catre: Unitatea 
Centrala de Evaluare si coordonare a PNCT, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, 
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Directia Sanitara Judeteana de Statistica, Serviciul Programe de Sanatate Regional , Serviciul 
Programe de Sanatate Judetean. 

- evalueaza impactul tuberculozei asupra starii de sanatate a populatiei cuprinsa in 
subprogramul de sanatate.  

- Prezinta conducerii spitalului arondarea teritoriala a cabinetelor medicale de 
pneumoftiziologie;  

- Organizeaza efectuarea controlului de specialitate in unitatile sanitare MGMF din teritoriul 
arondat Dispensarului TBC Aiud; 

- urmareste imbunatatirea continua a calitatii actului medical; 
- asigura un nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu si al 

instruirii personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice; 
- analizeaza periodic starea de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta 

diagnosticului intre dispensarul medical MGMF, policlinica, spital si Dispensarul TBC, 
respectarea tratamentului indicat), precum si altor aspecte medico-legale aferente desfasurarii 
actului medical. 

Cf. Ord.MS nr 1031/2010 art.9 medicul coordinator al programelor de sanatate, are si 
urmatoarele atributii:    
- raspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor 

nationale de sanatate, potrivit destinatiei stabilite pentru acestea;  
- raspunde de organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor nationale de 

sanatate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific 
concordant cu programul, medicul curant (cod parafa), bunurile si serviciile acordate, 
cantitatea si valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea 
protocoalelor;  

- dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program/subprogram, in vederea 
asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute in acesta;  

- raspunde de desfasurarea activitatilor prevazute in cadrul programelor/subprogramelor 
nationale de sanatate, in conformitate cu prevederile in vigoare;  

- raspunde de analiza, centralizarea si raportarea la timp a datelor cu caracter medical catre 
directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, precum si de realitatea si 
exactitatea acestora;  

- se asigura ca serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract se incadreaza din 
punct de vedere al calitatii in normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate in 
conditiile legii;  

- raspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor si la 
modul de acordare a tratamentului, in cadrul programelor nationale de sanatate;  

 
ASISTENTUL MEDICAL  
-    Asista medical la consultatii si tratatmente 
- Pastreaza si raspunde de documentele bolnavilor 
- Administreaza tratamentul sub directa observatie, cu consemnarea fiecarei doze; semnaleaza 

medicului neprezentarea bolnavilor la tratament; 
- Semnaleaza si raporteaza medicului orice reactie adversa la tratament; 
- Instruieste bolnavul si supravegheaza recoltarea probelor de sputa; 
- Urmareste controlul contactilor; 
- Participa la actiuni de educatie sanitara; 
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- Efectueaza vaccinarea BCG; 
- Desfasoara activitate cu precadere in focarul de tuberculoza; 
- Paricipa la efectuarea anchetei epidemiologice; 
- Tine evidenta focarelor de tuberculoza; 
- Se deplaseaza imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament, ducandu-le priza 

de medicamente omisa; in cazul in care nu il gaseste intocmeste note informative si solicita 
sprijinul autoritatilor, respectiv ale politiei, pentru prezentarea bolnavilor la tratament;  

- Colaboreaza strans cu medical de familie; 
- Participa active la tratamentul bolnavilor sub directa observatie; 
-    La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale  
     profesionale. 
 
INGRIJITORUL DE CURATENIE: 
- Efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 
- Efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea   
      de igienă a incaperilor, mobilierului, ferestrelor; 
- Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în  
      aceste locuri; 
- Curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipaturile, etc. conform indicaţiilor primite ; 
- Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de  
      depunerea lor corect; 
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă    
      personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun; 
- Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din   
      activitatile medicale (cf. Ordinelor M.S.); 
- Executa colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se    
      asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii 
- Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar 
      pe care le are in responsabilitate: ustensile, produse etc.; 
- Respecta permanent regulile de igiena personala si declara îmbolnăvirile pe care le      
      prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 
- Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie    
      stabilit, ingrijindu-se de aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard    
      pentru identificare; 
- Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de  
      securitate; Respecta normele P. S. I.; 
- Respecta comportamentul etic fata de pacienţi, apartinatori si celelalte persoane cu care vine 

in contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 
civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul 
spitalului; 

- La solicitarea, executa si alte sarcini de serviciu in limita competentelor sale  
      profesionale. 
 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul dispensarului medical TBC 
- biletul de trimitere al bolnavilor pentru examene de specialitate; 
- biletul de trimitere la spital a suspectilor de boli infectioase, urgentelor (hemoptizii, 
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      insuficienta respiratorie, tromboembolism, infarct pulmonar, pneumotorax) si alte  
      categorii de afectiuni pulmonare (neoplasme, supuratii bronsice, pneumonii   
      nespecifice, BPOC, astm bronsic, bronsite etc.) cu internare obligatorie în momentul   
      consultarii; 
- certificate de concedii medicale, potrivit reglementarilor în vigoare; 
- fise de evidenta a bolnavilor de tuberculoza a cazurilor noi; 
- bilete de internare ; 
- trimiteri la C.M.E.C.M. pentru avizare prelungirii concediului medical si evaluarea 

capacitatii de munca ; 
- nota de trimiteri pentru avizare pensionare; 
- documentar de pensionare; 
- retete în regim compensat sau gratuit; 
- complectarea condicilor pentru tuberculostatice 
- raportare la nivel DSPJ si Unitate Centrala (Institutul de Pneumoftiziologie “Marius 

Nasta”Bucuresti)lunar,trimestrial, anual a evidentelor pacientilor cu tuberculoza (fise de 
anuntarea/evaluare a cazurilor de tubrculoza), 

- raportare la CASJ si DSPJ a indicatorilor fizici, de eficienta si rezultat in cadrul PN1.3 
(Program National de Control si Supraveghere a Tuberculozei). 

- Foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
- Necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual  

De achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru produsele ce 
urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 
 
 

V.9. COMPARTIMENTUL STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA + 
BIROUL DE INTERNARI 

 
V.9.1.ORGANIZARE  
Compartimentul este organizat pe doua sectiuni distincte: 
- Statistica medicala  + Internari-externari 
- Informatica medicala 
V.9.2. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI: 
Statistica medicala + internari externari 
- intocmirea rapoartelor de statistica medicala 
- calculeaza indicatorii specifici prin care se analizeaza activitatea spitalului : lunar trimestrial, 

anual  
- Intocmeste toate documentele privind internarea-externarea pacientilor 
Informatica medicala 
- Prelucrarea datelor la nivel de pacient ( SUI) ptr.INCDS Bucuresti 
- Operarea Foilor de Observatie Clinica in programul national DRG 
  
V.9.3. ATRIBUTIILE PERSONALULUI: 
REGISTRATORUL MEDICAL 
elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice  
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului.  
- raporteaza lunar Comitetului director situatia indicatorilor realizati 
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- calculeaza si raporteaza indicatori de performanta ai activitatii medicale directorului medical, 
si managerului; 

- asigura intocmirea si prezinta la timp, indicatorii de performanta ai managementului spitalului, 
cf. Ord. MS. 

- ţine evidenta datelor statistice, intocmeste si transmite rapoartele de statistica medicala ale 
spitalului. 

- asigura prelucrarea si corectitudinea datelor statistice raportate; 
- efectueaza internari zilnic, în zilele lucrătoare si completeaza datele de identificare ale 

pacientului in FOCG si pe suport electonic; 
- primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi observatie, foi temperatura) 
- clasifica si arhiveaza foile de observatie ale bolnavilor iesiti pe grupe de boli, pe sectii, pe ani; 
- transmite toate datele necesare medicilor in scopul bunei derulari a actului medical; 
- pune la dispozitia medicilor sefi de sectii a datele statistice si a documentatiei medicale 

necesare desfasurarii actului medical; 
- intocmeste si transmite corespondenta la dispensarele de specialitate TBC; 
- intocmeste opisuri cu bolnavii iesiti din spital si cei intrati; 
- controleaza si trece in foile de observatie situatiile BK pozitive; 
- intocmeste si transmite datele la dispensarele de specialitate TBC a culturilor pozitive pe baza 

de corespondenta; 
- duce si aduce in sectii foile de observatii cu toate datele pe care acestea le contin; 
- intocmeste  „miscarea zilnica a bolnavilor ” in colaborare cu asistentele sefe se sectie; 
- intocmeste deconturile pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat; 
- Intocmeste raspunsurile la adresele primite de la diferite institutii si instante judecatoresti; 
- tine legatura cu sanatoriile TBC din tara; 
- distribuie carnetele de concedii medicale pe baza procedurii stabilite de conducerea spitalului; 
- in caz de nevoie, la solicitarea conducerii spitalului executa si alte sarcini de serviciu. 
 
OPERATOR DRG 
- înregistreaza intrarile si iesirile bolnavilor din spital, raporteaza zilele de spitalizare/caz 

externat catre CJAS Aiud, urmarind validarea tuturor cazurilor, tinand permanent legatura cu 
compartimentul financiar-contabilitate precum si cu conducerea spitaluluil; 

- opereaza Foile de Observatie Clinice Generale in program national DRG; 
- Efectueaza exporturile de date din sistemul DRG, centralizarea acestora si transmiterea la 

INCDS Bucuresti. 
- Preia si prelucreaza datele la nivel de pacient – de la INCDS Bucuresti; 
- Asigura raportarea si validarea ulterioara a cazurilor prin sistem DRG; 
- in caz de nevoie, la solicitarea conducerii spitalului executa si alte sarcini de serviciu. 
 
Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul compartimentului: 
Statistica medicala + internari externari 
- Foaia de observatie clinica generala a bolnavilor internati 
- Foaia de temperatura 
- Fisa de materiale sanitare a bolnavilor 
- Intocmeste raspunsurile la adresele primite de la diferite institutii si instante judecatoresti 

pentru bolnavii internati; 
- Lucrari de corespondenta cu sanatoriile TBC din tara; 



 54

- Foaia zilnica de miscare a bolnavilor 
- Rapoartele lunare, trimestriale si anuale de statistica medicala 
- Indicatorii de performanta ai spitalului  
-    Foaia colectiva de prezenta (pontajul) 
-   Necesarul anual de produse, lucrari si servicii in vederea includerii in programul anual  
    de achizitii al unitatii, precum si fisa tehnica de date sau caietul de sarcini pentru   
    produsele ce urmeaza a fi achizitionate- cf procedurilor stabilite. 
 
Informatica medicala 
-     Decontul serviciilor medicale spitalicesti finantate pe grupe de diagnostic catra CASJ  
       Alba. 
-     Formulare de raportare a activitatii de servicii medicale – chenzinal, lunar,  
       trimestrial, anual la termenul stabilit prin normele Contractului Cadru – CASJ Alba; 
- 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 

 
 
 
 

V.10. COMPARTIMENTUL DE SUREAVEGHERE PREVENIRE SI CONTROL AL 
INFECTIILOR NOZOCOMIALE 

 
Prevenirea infectiilor nozocomiale este un obiectiv permanent al profesiunii medico-sanitare 

si un criteriu de evaluarae a calitatii managementului in unitatile sanitare. 
Supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale sunt obligatii profesionale si de serviciu 

pentru toate categoriile de personal medico-sanitar si auxiliar din unitatile ofertante si prestatoare 
de servicii si ingrijiri medicale. 

Controlul eficient al manifestarii cantitative si calitative a morbiditatii specifice prin infectii 
nozocomiale poate fi realizat prin diminuarea riscului la infectie si diminuarea infectiilor evitabile 
prin activitate preventiva. 
 
V.10.1.ORGANIZARE: 
- 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,  
- Cf. ordinului MS nr.916/2006 cap.II pct.1 lit.b.compartimentul este desevit de 3 persoane, si 

anume : 
                - 1 medic specialist 
                - 1 aistent medical epidemiolog 
                - 1 infirmier / agent DDD 
      In lipsa medicului specialist, se va desemna din personalul propriu un medic responsabil 
pentru activitatile specifice se supraveghere si control al infectiilor nosocomiale. 
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V.10.2.ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 
• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 

şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 
Prevenirea infectiilor nozocomiale este un obiectiv permanent al compartimentului si se 
realizeaza prin: 

• masuri de igiena spitaliceasca (conditii de cazare, microclimat, alimentatie, aprovizionare 
cu apa, îndepartarea reziduurilor, sterilizare, curatenie, dezinfectie etc.); 

• alegerea procedurilor de investigatie si tratament cu risc minim de infectie, aplicarea 
tehnicilor aseptice, a masurilor de antisepsie si utilizarea judicioasa a antibioticilor; 

• aprecierea exacta si prompta a potentialului infectios si receptivitatii bolnavilor si 
aplicareamasurilor de izolare de protectie a receptivilor atât prin amplasare, cât mai ales, 
functional; 

• 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; 

• 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 
medicosanitare trebuie sa îl ocupe prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale, mai ales în 
sectia de copii în care riscul izbucnirilor epidemice si letalitatii este maxim. 
 
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; 

- asigura conditiile de implementare an 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 ambunatatirea 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 an 

planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, an 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; 
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- 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 anregistrarea, 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 an conformitate cu prevederile prezentului ordin, 
diferentiat an functie de ancadrarea unitatii an conformitate cu legea; 

- participa la definitivarea propunerilor de activitate si achizitii cuprinse an planul 
anual al unitatii pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 

- raspunde de asigurarea bugetara aferenta activitatilor cuprinse an 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 an 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 an 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 an focarele de infectie nosocomiala; 

- angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestatii de specialitate; 
- reprezinta unitatea an litigii juridice legate de raspunderea institutiei an ceea ce 

priveste infectiile nosocomiale, respectiv actioneaza an instanta persoanele fizice, 
an 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 an activitatea curenta, la toate componentele activitatilor medicale de 
preventie, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor 
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prevazute an 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; 
- urmareste circulatia germenilor an spital, mentine legatura cu laboratorul de 

microbiologie si sesizeaza orice modificare; 
- urmareste respectarea circuitelor functionale din spital/sectie an 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, ancalzire) 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 an 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 an 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 an 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 



 58

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 an 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 an unitatile 
sanitare, medicul coord. din Dispensar TBC, are urmatoarele atributii: 

- organizeaza, controleaza si raspunde pentru derularea activitatilor proprii sectiei, 
conform planului anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale din 
unitatea sanitara; 

- raspunde de activitatile desfasurate de personalul propriu al sectiei, 
compartimentului, Laboratorului, Dispensarului. 

 
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, medicul curant  are urmatoarele atributii: 

- protejarea propriilor lor pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care 
poate fi infectat; 

- aplicarea procedurilor si protocoalelor din planul anual de supraveghere si control 
al infectiilor nosocomiale; 

- obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infectie este 
prezenta sau suspecta; 

- raportarea cazurilor de infectii intraspitalicesti echipei si internarea pacientilor 
infectati; 

- consilierea pacientilor, vizitatorilor si personalului an legatura cu tehnicile de 
prevenire a transmiterii infectiilor; 

- instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei ansisi si luarea 
de masuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, an special 
pacientilor. 

 
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 an 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; 
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- 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, in cazul unor situatii de risc sau focar de infectie 
nosocomiala; 

- 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 an 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 an 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, ampreuna cu consiliul de 
conducere si cu sefii sectiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infectiilor 
nosocomiale, care va cuprinde: legislatia an 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 specifice sectiilor si              
                        specialitatilor aflate an structura unitatii, norme de igiena spitaliceasca, de   
                        cazare si alimentatie etc. Ghidul este propriu fiecarei unitati, dar utilizeaza   
                        definitiile de caz care sunt prevazute an 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 - an calitate de consultant - politica de antibiotico-

terapie a unitatii si sectiilor; 
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- 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 an 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; 

- 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  elevilor din 
invatamantul universitar sau postliceal; 

- supravegheaza si controleaza respectarea an sectiile medicale si paraclinice a 
procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si 
tratament pentru infectiile nosocomiale; 

- supravegheaza si controleaza corectitudinea anregistrarii suspiciunilor de infectie 
la asistati, derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase, 
operativitatea transmiterii informatiilor aferente la structura de supraveghere si 
control al infectiilor nosocomiale; 

- 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, an conformitate cu legislatia, antreprinde 
masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate an focar; 

- solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern 
conform reglementarilor in vigoare; 

- coordoneaza activitatea colectivului din subordine an toate activitatile asumate de 
compartimentul/colectivul de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale. 

- intocmeste, pentru subordonati, fisa postului si programul de activitate; 
- raporteaza sefilor ierarhici problemele depistate sau constatate an prevenirea si 

controlul infectiilor nosocomiale, prelucreaza si difuzeaza informatiile legate de 
focarele de infectii interioare investigate, prezinta activitatea profesionala 
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specifica an fata consiliului de conducere, a directiunii si a consiliului de 
administratie; 

- intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, an cazurile de 
investigare a responsabilitatilor pentru infectie nosocomiala. 

 
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 an 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) an scopul evitarii contaminarii personalului si a 
mediului; 

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

- identificarea corecta a microorganismelor patogene; an cazul suspiciunii de 
infectie nosocomiala va asigura identificarea cat mai rapida a agentului etiologic 
al infectiilor nosocomiale, an 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 antr-o forma organizata, usor accesibila,   
            an 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, an functie de particularitatile locale/regionale ale rezistentelor          
            semnalate an ultima perioada de timp, si antibioticele utilizate, respectarea                 
            integrala a recomandarilor standardului aplicat; 

- furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru ambunatatirea 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 analt patogene sau/si multirezistente; 

- raporteaza, an regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin 
monitorizarea izolarilor de microorganisme si a rezistentei la antibiotice si 
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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 an 
cadrul programului national de supraveghere a infectiilor nosocomiale an 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 an 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 an 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. 

9. 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 an 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 an mod 
adecvat; 

- pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
- anaintarea 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 an functie de 
concentratie, temperatura, durata actiunii, spectrul antibiotic, proprietati toxice, 
inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii si mucoasei, substantecare sunt 
incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenta, conditii fizice care 
afecteaza an mod negativ potenta pe durata depozitarii (temperatura, lumina, 
umiditate), efectul daunator asupra materialelor; 

- participarea la antocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanti si produse 
utilizate la spalarea si dezinfectarea mainilor; 

- participarea la antocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului si 
materialelor pacientilor; 



 63

- participarea la controlul calitatii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea 
echipamentului an spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul 
dispozitivelor) si monitorizarea. 

 
10. 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 an 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 angrijire adecvate 
din salon; 

- monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii; 
- informeaza cu promptitudine medicul specialist an legatura cu aparitia semnelor 

de infectie la unul dintre pacientii aflati an 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 angrijirii pacientului; 

- identifica infectiile nosocomiale; 
- investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, ampreuna 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. 
 
V.10.3. ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
MEDICUL DESEMNAT are, in principal, urmatoarele atributii: 

• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

• elaboreaza norme interne si proceduri specifice pentru eficientizarea activitatii de  
            prevenire a infectiilor nozocomiale in Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, pe care le    
            transmite spre avizare si aprobare managerului; 
•       verifica conditiile de igiena din Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud si respectarea  
            normelor igienico –sanitare in vigoare; 
• verifica personalul sanitar in vederea efectuarii examenelor medicale la angajare   
            periodic; 
• urmareste realizarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea infectiilor 
            intraspitalicesti; 
• verifica modul de colectare, depozitare si eliminare a deseurilor din unitate; 
• recolteaza lunar din spital si de la Statia de Clorinare probe de apa potabila pentru  
            examen chimic si bacteriologic pe care le transmite pentru analize specifice si    
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            urmareste primirea rezultatelor; 
• recolteaza probe de alimente si alte probe biologice; 
• efectueaza anchete epidemiologice la patul bolnavului cu patologie infecto- 
            contagioasa; 
• face parte din comisia pentru securitate si sanatate in munca; 
• controleaza aplicarea corecta a dezinsectiei si dezinfectiei in spital 
• respecta normele de protectia muncii  
• respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 
 
ASISTENTUL MEDICAL are in principal urmatoarele sarcini: 

• in exercitarea profesiei asistentul medical de igiena isi organizeaza activitatea utilizand 
efficient timpul in functie de tipul de activitate al spitalului; 

• identifica problemele din spital, intocmeste un plan de activitate, stabileste prioritatile si 
actioneaza specific, in functie de nevoi; 

• intocmeste, sub semnatura proprie, documentele legate de activitatea in profil, din proprie 
initiativa si la dispozitia persoanelor superioare; 

• intocmeste procesul verbal de constatare a contraventiei, la locul faptei, in prezenta 
martorului si aplica amenda contraventionala, prin completarea rezolutiei de plata a 
sanctiunii; 

• propuneri scrise de functionare sau de suspendare a activitatii obiectivelor; 
• expertizeaza si intocmeste referatul de expertiza a obiectivelor, in vederea acordarii vizei 

anuale, sau pentru obtinerea avizului sanitar sau Autorizatiei Sanitare de Functionare; 
• participa, organizeaza si raspunde impreuna cu medicul epidemiolog de defasurarea 

diferitelor activitati sanitare colective: 
• campanii de profilaxie si combatere a bolilor transmisibile; 
• imunizari active si pasive ; 
• participa la actiuni sanitare desfasurate in spital de orice fel si in situatii speciale de 

dezastre; 
• efectueaza controale in spital, in vederea depistarii active a bolilor transmisibile si 

parazitare si aplica masurile de lupta in focar, ce se impn; 
• pentru grupurile cu risc epidemiogen efectueaza ancheta epidemiologica, stabileste 

masuri de lupta in focar, le urmareste si le supravegheaza; 
• recolteaza probe, prin proceduri calificate, pentru examenele de laborator planificate, la 

suspiciune sau la solicitarea celor in drept, dupa caz: biologice, alimentare, chimice, 
bacteorologice, virusologice, etc. asigurand transportul la laborator, in conditii optime. 
Urmareste rezultatele, informeaza seful ierarhic si propune masuri concrete de 
solutionare; 

• controleaza si verifica aprovizionarea cu materiale specifice activitatii antiepidemice, a 
echipamentului de lucru si de protectie si modul lor de utilizare, precum si aplicarea 
corecta a masurilor DDD, conform legislatiei in vigoare; 

• verifica si constata, calitatea factorilor de mediu; controleaza respectarea protectiei 
sanitare a aerului atmosferic si apei; 

• controleaza microclimatul si conditiile de munca din spital, efectuand determinari pe loc 
sau recoltari de probe; executa activitati de control preventiv si de combatere a noxelor 
profesionale, a conditiilor de lucru cu risc sau periculoase. 
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• controleaza si verifica, conditiile igienico-sanitare si antiepidemice in spital, urmareste 
respectarea normelor de igiena si a termenelor de remediere; 

• semnaleaza in scris, medicului, problemele igienico-sanitare si antiepidemice identificate 
in teritoriu; 

• verifica si constata oficial, efectuarea la termen a controlului medical la angajare si 
periodic, a personalului din spital precizate de legislatia in vigoare; 

• verifica si urmareste respectarea tuturor normelor igienico-sanitare privind: colectarea, 
pastrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor ( solide si lichide ); 

• constata prin metode specifice si dispune scoaterea din consum, sau conditioneaza 
punerea in consum a alimentelor care nu corespund normelor sanitare; 

• coordoneaza metodologic, controleaza si verifica respectarea si aplicarea reglementarilor 
de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale; 

• respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 
nozocomiale; 

• verifica periodic cunostintele profesionale privind infectiile nozocomiale si organizeaza 
instruirea asistentilor medicali si a personalului auxiliar in acest domeniu; 

• efectueaza instruirea si controlul cunostintelor, prin testare, in probleme de igiena si 
epidemiologie, a personalului din spital, conform legislatiei in vigoare; 

• organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, pentru personalul angajat 
al spitalului; 

• respecta regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; 
• 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; 
• da dovada de profesionalism in relatiile de subordonare, coordonare si colaborare; 
• respecta confidentialitatea materialelor si datelor pe care le manipuleaza; 
• raspunde de gestionarea echipamentelor si materialelor in dotare; 
• colecteaza, prelucreaza si tine evidenta datelor privind infectiile nozocomiale, provenite 

din spital; 
• verifica datele privind infectiile inregistrate de compartimente/sectii, colecteaza datele 

privind cazurile gasite nediagnosticate si/sau nedeclarate si informeaza medical CPCIN; 
• participa la realizarea anchetelor epidemiologice; 
• colaboreaza cu asistentele sefe de sectii/copmartimente pentru aplicarea optima a 

precautilor de izolare a bolnavilor, a masurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a 
masurilor de igiena si dezinfectie; 

• verifica prin inspectie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a 
infectiilor nozocomiale; 

• raspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul 
sterilitatii, mentinerii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, igiena spitaliceasca, 
etc; 

• alcatuieste teste de verificare a cunostintelor privind infectiile nozocomiale pentru 
personalul mediu auxiliar; 

• in absenta medicului epidemiolog, in situatii deosebite, informeaza conducatorul unitatii 
sau medical de garda pentru luarea masurilor corespunzatoare; 
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• urmareste realizarea recomandarilor facute de medicul epidemiolog in spital pentru 
prevenirea infectiilor nozocomiale; 

• verifica colectarea, pastrarea si eliminarea deseurilor radioactive, pastrarea si 
manipularea surselor adioactive, de contaminare a locului de munca si a persoanelor, 
instalatiilor sanitare si de contaminare,dozimetrica individuala, echipamentul de 
protectie; 

• participa la controalele sanitare facute de medic si efectueaza prelevarea si recoltarea de 
probe pentru examenele de laborator, cronograme ale locurilor de munca, determinari 
radioactive si alti factori fizici de microclimat, de contaminare; 

• inregistrarea datelor indicate de medic cu privire la situatia obiectivului respective; 
• participa la activitatea antiepidemica in focarele de boli transmisibile sau de toxinfectii 

alimentare; 
• efecteaza sau supravegheaza, la indicatia medicului epidemiolog, efectuarea imunizarilor 

active si pasive, administrarea tratamentelor de masa si de chimioprofilaxie; 
• intocmeste procesele verbale de constatare a abaterilor de la normele de igiena si de 

prevenire a bolilor transmisibile in obiectivele controlate si dupa care la prezinta 
medicului epidemiolog sau aplica contraventie, conform normelor legale; 

• intocmeste si tine la zi evidentele necesare in sectorul sau de activitate; 
• raspunde de mijloacele fixe si de materialele incredintate sau utilizate in actiunile 

desfasurate; 
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 
urmatoareleresponsabilitati; 
f) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
g) 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; 
- indeplineste alte sarcini incredintate de medicul epidemiolog. 
 
INFIRMIERUL desemnat cu sarcini de dezinfectie are, in principal, urmatoarele sarcini:  

• triaza efectele bolnavilor pentru etuvare si asigura dezinsectia acestora;  
• dezinfecteaza zilnic instalatile sanitare din spital, incaperile de la intrari;  
• formolizeaza saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de pnrrure a rufelor murdare si 

saptamanal cabinetele de specialitate;  
• dezinfecteaza salvarile sau alte mijloace de transport, care au transportat bolnavi 

contagiosi;  
• supravegheaza transportul corect al rezidurilor solide, depunerea lor in recipiente si 

spalarea galetilor de transport; efectueaza dezinfectia tancului de gunoi, a recipientelor si 
a platformelor din jurul tancului;  

• curata si dezinfecteaza zilnic baile si WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in 
aceste locuri;  

• efectueaza aerisirea periodica a saloanelor si raspunde de incalzirea corespunzatoare a 
acestora;  

• curata si dezinfecteaza urinarele, plostile,scuipatoarele, tavitele renale etc., conform 
indicatiilor primite;  
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• transporta gunoiul si rezi duri le alimentare la rampa de gunoi, in conditii 
corespunzatoare; raspunde de depunerea lor corecta in recipiente;  

• curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza gunoiul;  
• raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are personal in 

grija, precum si a celor ce se folosesc in comun;  
• intretine igiena paturilor si a intregului mobilier din salon;  
• inlocuieste si transporta rufaria murdara, in conditiile stabilite de normele de igiena;  
• efectueaza, dezinfecteaza, conform indicatiilor primite;  
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
 
 

V.11. APARATUL FUNCTIONAL 
 

 
 V.11.1. BIROUL RESURSE UMANE ORGANIZARE NORMARE SALARIZARE 
 
ATRIBUTIILE BIROULUI 
În cadrul biroului se efectuează toate lucrările impuse de legislaţia în vigoare cu referire la 
personal şi cheltuielile de personal aferente:  

• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

• efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la structură şi toate modificările de structuri ale 
unităţii 

• normarea personalului – cf.normativelor in vigoare 
• efectuearea lucrărilor privind statul de funcţiuni – întocmire si modificări curente cu 

incadrarea in limita numarului de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat; 

• întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea şi salarizarea personalului pornind de 
la normativele de personal aprobate prin Ordinulele M.S., respectând criteriile stabilite 
pentru fiecare categorie de personal, avizate de Ministerul Muncii;  

• întocmirea contractelor de munca ; 
• întocmirea si actualizarea REVISAL; 
• efectuează toate lucrările de acreditare a personalului pe care le transmite la Casa de 

Asigurări de Sănătate;  
• efectuarea lucrărilor de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor  
• intocmirea statelor de plata  
• intocmirea declaratiilor catre ANAF privind obligatiile unitatii la bugetul de stat si 

bugetul asigurarilor sociale asupra fondului de salarii;  
• întocmirea dosarelor cerute de legislatia în vigoare în vederea pensionarii; 
• întocmirea darilor de seama statistice privind numarul de posturi pe categorii de personal 

si fondul de salarii; 
• participa impreuna cu angajatorul, pe baza propunerilor intocmite de catre sefii de sectii / 

compartimente / servicii , la elaborarea planului anual de formare profesionala, cu 
consultarea sindicatului sau dupa caz a reprezentantului salariatilor 

• organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a 
examenelor pentru obtinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 
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• intocmirea notelor de transfer, notelor de lichidare a personalului; 
• evidenta personalului încadrat si lichidat; 
• eliberarea adeverintelor de salarizare, vechime, încadrare în grupa de munca sau grad de 

invaliditate; 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
SEF BIROU 

• efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la  structură şi toate modificările de structuri ale 
unităţii; 

• coordoneaza întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea şi salarizarea 
personalului pornind de la  normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., 
respectând criteriile stabilite pentru   fiecare categorie de personal şi avizate de Ministerul 
Muncii; 

• elaboreaza si supune aprobarii statul de functii al unitatii cu incadrarea in prevederile 
legale 

• participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului 
intern ale spitalului; 

• evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator impreuna cu seful 
sectiei şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a 
spitalului; 

• participă la stabilirea fişelor posturilor personalului angajat; 
• participa la recrutarea si selectia personalului pentru ocuparea posturilor vacante; 
• participa la evaluarea performantelor personalului angajat; 
• gestioneaza potentialul uman al unitatii, alcatuind dosarele de personal 
• participa la administrarea fondului de salarii 
• înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului 
• răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
• asigura organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante si a 

examenelor pentru obtinerea de trepte si grade profesionale, potrivit legii; 
• pune in aplicare deciziile managerului cu privire la resursele umane 
• indruma si coordoneaza intocmirea actelor sub a caror forma se materializeaza drepturile 

de personal : state de plata, declaratii privind constituire stagiilor de cotizare( pensii, 
somaj asigurari de sanatate), s.a. 

• urmareste aplicarea prevederilor legislatiei in materia salarizarii personalului (salarii, 
indemnizatii, sporuri), concedii medicale, concedii de odihna etc; 

• aplica prevederile legale privind incadrarea si promovarea personalului pe grade si trepte 
profesionale; 

• intocmeste si actualizeaza Registrul Electronic de Evidenta al Salariatilor. 
• exercita controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui birou; 
• vizeaza din partea biroului toate documentele care sunt supuse controlului intern; 
• respecta Regulamentul Intern 
• respecta normele SSM si PSI 
• are responsabilitatea pastrarii secretului profesional 
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• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

ECONOMIST  
• pe baza pontajelor intocmeste lunar statele de plata ale tuturor drepturilor de personal si 

raspunde de calculul drepturilor salariale: salar de baza, spor pentru conditii de munca, 
spor de tura , spor de noapte, s.a. sporuri, garzi, indemnizati concediu de odihna, 
concediu de boala,etc, ; 

      Calculul corect al impozitului pe salarii si a contributiilor aferente salariilor     
      suportate atat de angajat cat si de angajator ( impozit, CAS, somaj, asigurari de   
      sanatate etc), in conformitate cu legislatia in vigoare; 
• intocmeste statele privind indemnizatiile de boala 
• intocmeste si depune la ANAF declaratia privind obligatiile de plata a oblogatiilor de 

plata a contributiilor sociale, inpozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate 

• intocmeste dispozitii de plata pentru contributii aferente salariilor si alte retineri din 
salarii (popriri, debite…) 

• elibereaza adeverinte privind activitatea unor salariati sau fosti salariati, precum si alte 
adeverinte la solicitarea salariatilor; 

• intocmeste rapoarte statistice si dari de seama si declaratii legate de personal si salarizare 
• intocmeste documentele sub a caror forma se materializeaza acordarea tichetelor de masa ( 

necesar, comanda,receptie, distribuire nominala) 
• Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează 

baza cu datele noilor angajaţi; 
• Întocmeşte si prezinta raportarile statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale, 

privind nunarul si structura de personal, fondul de salarii si impozitele aferente; 
• Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi întocmeşte toate lucrările necesare pentru 

incadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale 
comisiilor, în conformitate cu  prevederile legale; 

• executa orice alte lucrari privind salarizarea personalului 
• raspunde de pastrarea, selectionarea si predarea arhivei serviciului RUNOS la arhiva 

spitalului conform legislatiei in vigoare; 
• primeste si rezolva corespondenta ce i se repartizeaza; 
• respecta Regulamentul Intern 
• respecta normele SSM si PSI 
• are responsabilitatea pastrarii secretului profesional 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
ECONOMIST/REFERENT 
• întocmeste corect dosarele de pensionare în conformitate cu legislatia în vigoare; 
• raspunde de intocmirea si actualizarea dosarului personal al fiecarui angajat 
• cu toate actele personale necesare: contract de munca, acte aditionale la  contractile de 

munca, decizii de personal, copii acte de identitate, copii certificate casatorie, copie 
certificate nastere, certificate nastere copii, fisa anuala de evaluare, declaratie cu 
persoanele aflate in intretinere, programarea concediilor de odihna pe anul in curs, 
declaratie Protectia Muncii – descrierea traseului pana la locul de munca, fisa de 
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aptitudine medicala, fisa de protectia muncii, fisa PSi, Roi-luare la cunostiinta, fisa 
postului semnata, C.V,  etc. 

• elibereaza adeverinte privind activitatea unor salariati sau fosti salariati, precum si alte 
adeverinte la solicitarea salariatilor; 

• calculeaza pentru fiecare salariat în parte vechimea totala în munca pentru stabilirea 
concediului de odihna, si a conditiilor de promovare in clasa profesionala; 

• întocmeste si elibereaza notele de lichidare pentru toti salariatii care pleaca din unitate; 
• intocmeste lucrari legate de evidenta militara a personalului 
• tine evidenta registrului numerelor matricole; 
• tine evidenta concediilor de odihna ce se acorda in baza programarii anuale aprobate de 

directorul general 
• tine evidenta concediilor fara plata 
• intocmeste rapoarte statistice si dari de seama si declaratii legate de personal si salarizare 
• Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi 

întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza 
proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu  prevederile legale; 

• Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului 
Comisiei de Disciplină; 

• Aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă; 

• Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 
• primeste si rezolva corespondenta ce i se repartizeaza; 
• respecta Regulamentul Intern 
• respecta normele SSM si PSI 
• are responsabilitatea pastrarii secretului profesional 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul biroului RUONS 
• Statul de functii; 
• Statele de plata; 
• Contractele de munca la angajare; 
• Rrgistrul Electronic de Evidenta a Salariatilor; 
• ROI 
• ROF 
• Normarea personalului 
• Sructura organizatoriga a unitatii (organigrama) 
• Deciziile managerului 
• Dosare 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; 
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• Evidenta concediilor de odihna; 
• Evidenta încadrarii personalului în grupe de munca; 
• Evidenta acordarii sporurilor conform legislatiei în vigoare; 
• Evidenta concediilor medicale 
• Lucrari legate de acordarea tichetelor de masa ( receptie, distribuire nominala) 
• Declaratie ANAF privind o privind obligatiile unitatii la bugetul de stat si bugetul 

asigurarilor sociale asupra fondului de salarii si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate;  

• Dispozitii de plata pentru contributii aferente salariilor si alte retineri din salarii (popriri, 
debite…) 

• Fise fiscale 
• Note de lichidare a salariatilor 

 
 
 
V.11.2.OFICIUL JURIDIC 
 
ATRIBUTIILE OFICIULUI JURIDIC: 

• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

• reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a 
instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional;  

• asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului ; 
• asigura consultanta, asistenta si reprezentare;  

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI  
CONSILIER JURIDIC 
• avizează la cererea conducerii,  actele  care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului 

precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 
• apără interesele instituţiei  în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă; 
• apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în 

relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice; 
• verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii, dispoziţiile cu caracter normativ şi 

semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii; 
• asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea 

unităţii; 
• asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind 

modul de aplicare a actelor normative specifice;     
• răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 
• consiliază la cererea Comitetului Director şi/sau Consiliu consultativ al spitalului, 

avizând legalitatea actelor supuse spre soluţionare; 
•  avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor; 
• consiliază, la cerere, pe şefii de secţii, servicii, compartimente privind actele nomative 

care au legătură cu activitatea desfăşurată în unitate; 
• face parte din comisiile de licitaţie la solicitarea conducerii; 
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• participă la negocierea şi încheierea contractelor; 
• colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare şi Administrativ la întocmirea proiectelor 

de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice, la negocierea 
conţinutului clauzelor şi executarea contractelor încheiate; 

• se ocupă cu investirea cu fomulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor 
definitive obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse; 

• se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, 
accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală; 

• întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care 
spitalul este citat ca instituţie; 

• colaborează în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor străini 
cu ambasade şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe 
linie de asistenţă medicală între state;  

• participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului 
Intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se 
impun în vederea asigurării disciplinei muncii; 

• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
V.11.3.COMPARTIMEN INFORMATIC 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMEN INFORMATIC : 

Compartimentul informatica are ca obiect de activitate implementarea colectarea şi exploatarea 
datelor şi informatiilor referitoare la activitatea administrativa şi medicala a unităţii prin 
sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate are ca scop 
urmatoarele obiective: 
- cresterea eficientei operationale a unităţii în cadrul administratiei publice; 
- informatizarea tuturor serviciilor adresate populatiei; 
- integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii; 
- asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 
- imbunatatirea managementului fluxului de documente; 
- furnizarea catre strucurile competente a datelor de utilitate publica ale unităţii; 
- cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a unităţii; 
- perfectionarea şi totodata simplificarea relatiilor unităţii cu mediul de faceri şi cu   
- structurile administratiei publice. 
- organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 
- analizează si instaleaza toate aplicaţiile informatice ce vor fi utilizare in unitate; 
- urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare si  
- asigură remedierea defecţiunilor apărute; 
- periodic instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu       este de 
specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime. 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI  
INFORMATICIANUL 
- răspunde de îndeplinirea la timp şi de buna calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i revin; 
- este responsabil de instalarea şi actualizarea programelor informatice; 
- instruirea personalului care operează cu programe informatice; 
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- efectuează corecţiile, atunci când este cazul; 
- se ocupă de actualizarea site-ului spitalului; 
- asigură asistenţă tehnică pentru soft-urile de aplicaţii; 
- verifică şi constată şi remediază, în limita posibilităţilor, defecţiunile apărute în   
   funcţionarea tehnicii de calcul; 

   - verifică şi constată şi remediază, în limita posibilităţilor, defecţiunile apărute în     
      funcţionarea reţetelei de calculatoare din spital; 
   - anunţă service-ul specializat; 

- verifică buna funcţionarea a aparaturii în urma remedierilor; 
- urmăreşte consumul de materiale şi piese de schimb; 
- instalează sisteme de operare şi programe antivirus, când este cazul; 
- instalează drivere pentru periferice, când este cazul; 
- respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 
- respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 
- răspunde de respectarea prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu; 
- respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
V.11.4.COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

• organizarea contabilitatii conform Legii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare 
• organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare 

împreuna cu celelalte bunuri si servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile, 
supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte 
imobilizari de fonduri; 

• asigurarea întocmirii la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama 
ontabile; 

• exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale; 
• participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cât 

maieficienta a datelor contabile; 
• asigurarea întocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza 

înregistrarilor în contabilitate; 
• organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte si la zi; 
• organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor 

constatate; 
• asigurarea îndeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garantiilor si retinerea ratelor; 
• asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; 
• exercitarea controlului operativ si curent,în conformitate cu dispozitiile în vigoare; 
• întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea de 

masuri corespunzatoare; 
• întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori; zi de spitalizare, pat, 

pat efectiv ocupat, bolnav,pe diferite perioade; 
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• analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii 
mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru 
evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; 

• întocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare; 
• asigurarea efectuarii corecte si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de 

încasari si plati în numerar; 
• verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si 

legalitatii operatiunii; 
• întocmirea propunerilor de plafon de casa pentru plati în numerar; 
• luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea 

pagubelor produse; 
• întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; 
• organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform Ord. MF 

nr.1792/2002; 
• respectarea obligatorie a tuturor actelor normative care vizeaza activitate financiar-contabila. 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
DIRECTOR FINCIAR CONTABIL 

• organizeaza si conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara potrivit 
Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si contabilitatea 
de gestiune; 

• organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiare; 
• organizeaza activitatea in cadrul spitalului, in conformitate cu dispozitiile legale si 

asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile; 
• asigura intocmirea la timp si in conditii legale a balantelor de verificare si a bilanturilor 

anuale si trimestriale, precum si conturile lunare de executie a planurilor de venituri si 
cheltuieli bugetare; 

• angajeaza spitalul prin semnatura, alaturi de managerul spitalului in toate operatiile 
patrimoniale; 

• raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabil cu privire la 
organizarea si executarea controlului financiar preventiv si la asigurarea integritatii 
patrimoniului unitatii; 

• participa la organizarea sistemului informational al spitalului, urmarind folosirea cat mai 
eficienta a datelor din contabilitate; 

• asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile in vigoare a obligatiilor spitalului 
catre bugetul statului, banci si terti; 

• asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 
inregistrarilor contabile; 

• asigura din partea serviciului financiar-contabil intocmirea lucrarilor de inventariere 
anuala sau totala cand este cazul precum si operatiunile de casare, in conformitate cu 
dispozitiile legale in vigoare; 

• asigurarea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si 
retinerea ratelor; 



 75

• ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor; asigura aplicarea 
dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea 
la zi si corecta a evidentelor gestionare; 

• indeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel in cazurile si in 
conditiile prevazute de dispozitiile legale; 

• asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; 
• analizeaza si urmareste modul de realizare a indicatorilor economico-financiari, luarea de 

masuri pentru continua imbunatatire a lor; 
• intocmeste studii privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, 

pat efectiv ocupat, bolnav, etc.pe diferite perioade; 
• analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar, a evaluarii eficientei mijloacelor 

materiale si banesti puse la dispozitia spitalului; luarea masurilor necesare pentru evitarea 
cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; 

• verificarea si analizarea darilor de seama contabile; 
• intocmirea bugetului de venituri si de cheltuieli bugetare si extrabugetare; 
• incadrarea in creditele aprobate a comenzilor si contractelor emise; 
• asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de 

incasari si plati; 
• organizeaza colectarea si generarea in format electronic a setului de date pentru aplicatia 

DRG National; 
• exercitarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare; 
• intocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a 

resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, de 
respectarea normelor privind disciplina de plan, contractuala si financiara in scopul 
administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului spitalului si a creditelor alocate in 
vederea imbunatatirii continue a activitatii in spital; 

• prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sanatate si analiza 
costurilor; 

• organizeaza masuri de realizarea pregatirii profesionale a cadrelor financiar-contabile; 
• rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea 

financiarcontabila; 
• actioneaza cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si banesti 

precum si impotriva oricarei forma de risipa sau de abatere de la disciplina de plan sau 
financiara, contribuind prin aceasta la instaurarea ordinei si disciplinei in spital; 

•  intocmeste la timp toate darile de seama, situatiile statistice si contabile cerute de 
C.J.Alba, Ministerul Sanatatii, etc; 

• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor, precum si 
respectarea acestora de catre personalul din subordine; 

• face parte din comisii care privesc activitatea financiar contabila a spitalului in vederea 
abaterii de la disciplina financiara a spitalului; 

• urmareste corelarea planurilor de aprovizionare cu fondurile primite; 
• aproba documentele legale de gestionarea bunurilor ( miscarea mijloacelor fixe din spital, 

eliberarea de bunuri in afara unitatii, etc.); 
• raspunde de casarea mijloacelor fixe; 
• ia masurile prevazute in actele normative privind receptia, manipularea si 
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     depozitarea corespunzatoare a bunurilor, pentru gospodarirea economicoasa si   
     integritatea avutului obstesc; 
• aproba actele de cheltuieli potrivit competentelor ce i se deleaga in conditiile legii si 

emneaza documentele bancare si raspunde de acestea; 
• pastreaza secretul de stat si de serviciu; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

ECONOMIST  
• analizeaza periodic executia bugetara si continutul conturilor, facând propuneri 

            corespunzatoare; 
• pune la dispozitia directorului finnaciar contabil datele necesare întocmirii darilor de 

seama contabile si a conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 
• raspunde de întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative; 
• organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara de colaborare 

cu birourile de resort si in baza indicatorilor economico-financiari aprobati; 
• asigura deschiderea la timp a finantarii la banca de investitii ; 
• asigura intocmirea conform dipozitiilor legale a instrumentelor de incasari si plati 

conform dispozitiilor legale a instrumentelor de incasari si de plati in numerar precum si 
a documentelor de acceptare sau de refuz a platii; 

• intocmeste propunerile de plan casa pentru plata in numerar; 
• urmareste lichidarea debitelor; 
• asigura indeplinirea obligatiilor spitalului catre bugetul statului, banci si terti; 
• asigura retinerea regulata a ratelor lunare pentru garantiile gestionarilor si a celorlalte 

retineri lunare (chirii,rate,popriri, etc.); 
• asigura tinerea evidentei corecte si la zi a operatiunilor financiare si verifica toate 

operatiunile de decontari cu alte institutii; 
• conlucreaza cu comp. aprovizionare si transport pentru punerea de acord a planului de 

aprovizionare cu planul de cheltuieli bugetare; 
• urmareste alimentarea cu fonduri a contului de la banca in timp util conform indicatiilor 

date de forul tutelar; 
• intocmeste situatiile si darile de seama statistice referitoare la problemele biroului 

financiar; 
• asigura retinerea de remuneratie a sumelor de plata datorate de angajatii spitalului legal 

stabilite; 
• raspunde de intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 

operatiunilor efectuate in cadrul biroului financiar; 
• ia masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului si pentru recuperarea 

pagubelor constatate; 
• executa plati in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
• exercita controlul ierarhic operativ curent; 
• pastreaza secretul de stat; 
• organizeaza contabilitatea conform prevederilor legale si raspunde de efectuarea corecta 

si la timp a inregistrarilor contabile; 
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• confrunta lunar evidentele analitice cu cele sintetice si ia masuri de punerea lor in 
concordanta; 

• organizeaza periodic analiza utilizarii bunurilor materiale si ia masurile necesare 
impreuna cu celelalte compartimente in ceea ce priveste stocurile disponibile sau fara 
miscare si pentru prevenirea oricaror altor imobilizari de fonduri; 

• analizeaza periodic executia bugetara si continutul conturilor facand propuneri 
            corespunzatoare; 

• raspunde de intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama 
contabile si a conturilor de executare a planului de cheltuieli bugetare; 

• organizeaza evidentele tehnico-operative si de gestionare si asigura tinerea lor corecta si 
la zi; 

• verifica toate documentele financiar contabile din punct de vedere al formei, continutului, 
legalitatii si oportunitatii; 

• organizeaza inventarierea periodica a mijloacelor materiale si ia masuri de regularizare a 
diferentelor constatate; 

• asigura masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; 
• intocmeste studii privind imbunatatirea activitatii economice in spital; 
• analizeaza impreuna cu directorul financiar contabil, eficienta utilizarii mijloacelor 

materiale si banesti si ia masurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase; 
• asigura intocmirea lunara a balantelor de verificare ale conturilor sintetice si analitice; 
• urmareste constituirea garantiilor materiale la gestionari; 
• intocmeste documente de acceptare si refuz de plata 
• intocmeste programarea platilor pe decade, la trezorerie; 
• inregistrarea bonurilor de miscare a mijloacelor fixe; 
• inregistrarea bonurilor de transfer a obiectelor de inventar in folosinta; 
• intocmeste balanta analitica si sintetica a obiectelor de inventar; 
• tine evidenta pe persoane a obiectelor de inventar in folosinta; 
• primeste si rezolva corespondenta referitoare la biroul financiar-contabil; 
• urmareste si intocmeste raportarile privind realizarea indicatorilor in vederea decontarii 

serviciilor medicale cu Casa de Asigurari; 
• urmareste si intocmeste raportarile privind programele de sanatate; 
• intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe surse de finantare; 
• intocmeste la timp situatiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de sanatate si securitate in munca si aparare impotriva incendiilor, 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 
• se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
ECONOMIST / CONTABIL 

• tinerea si conducerea evidentelor analitice nominale ale debitorilor virate de orice fel, 
chirii popriri, impozite si alte retineri legale; creditorilor pentru servicii prestate alimente 
sau materiale livrate; 

• intocmeste formalitatile de urmarire si incasare a debitorilor prin retinerea din 
remuneratii si virarea sumelor retinute beneficiarilor; 
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• intocmeste formalitatile de dare in debit din taxele de spitalizare ramase neincasate; 
• intocmirea instrumentelor de incasari si plati precum si a documentelor de acceptare sau 

de refuz a platilor pentru operatiunile financiare; 
• intocmirea conform dispozitiilor legale a formalitatilor de plata pentru lichidarea 

obligatiilor spitalului; 
• verificarea borderoului de incasari si plati inainte de depunerea lor la casierie 
• extragerea lunara din evidentele Rom Telecomului a convorbirilor telefonice interurbane 

si aditionale efectuate de la toate posturile telefonice ale spitalului pentru recuperarea 
contravalorii convorbirilor efectuate in interes personal; 

• intocmeste balante de verificare si confruntare periodica cu evidenta tehnica operativa; 
• executarea coreta si la zi a inregistrarilor; 
• verifica toate documentele referitoare la aprovizionare cu privire la existenta confirmarii 

cantitative si calitative, legalitatea preturilor conform contractului, calcularea corecta a 
pretului si a valorii facturii, existenta semnaturilor comisiilor de receptie; 

• ace confruntare periodica cu gestionarii sau alte persoane care intocmesc documentele 
primare; 

• tine evidenta contului, casa si intocmeste notele contabile privind aceste operatiuni, 
inregistreaza in fisele de executie bugetara si intocmeste executia bugetara pe articole si 
aliniate; 

• intocmeste notele contabile pe baza documentelor justificative; 
• tine evidenta garantiilor, carburantilor , deplasarilor si detasarilor; 
• preia extrasele de cont, rapoartele de casa,alte documente referitoare la procurari de 

bunuri; 
• verifica toate documentele referitoare la operatiunile contabile cu privire la existenta 

confirmarii cantitative, legalitatea pretului conform contractului- prin verificarea 
confirmarii compartimentului contractari-achizitii,  calcularea corecta a pretului si a 
valorii facturi; 

• ia masurile necesare in functie de constatarea facuta cu ocazia verificarilor; 
• intocmeste notele contabile pe baza documentelor justificative; 
• tine si conduce jurnalul de inregistrare al notelor contabile; 
• tine si conduce fisele contabile sintetice; 
• tine si conduce fisele contabile analitice pentru credite fonduri si bunuri de orice fel; 
• tine si conduce fise contabile sintetice si analitice pentru conturi in afara bilantului; 
• verifica lunar sau trimestrial stocul scriptic din fisele de magazie si compara cu fisele 

contabile si anlizeaza, luand masurile neceasre pentru punerea lor de acord; 
• intocmeste balante de verificare sintetice si analitice pentru toate conturile lunar si 

trimestrial; 
• verifica lunar si trimestrial centralizatoarele de consum pentru valorile materiale si 

alimente intocmite de magazioner; 
• verifica lunar bonurile de consum pentru valorile materiale de orice fel, existenta 

semnaturilor sefilor de compartimente, existenta vizei de control preventiv; 
• intocmeste la timp situatiile statistice solicitate de CJ Alba, DSP Alba, CASS etc. 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor,; 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 



 79

• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

Lista documentelor ce se elaboreaza în cadrul compartimentului financiar-contabil 
• bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului 
• executie bugetara/lunara 
• darea de seama contabila trimestriala si anuala; 
• registrul de casa; 
• chitantiere; 
• CEC-uri; 
• facturi 
• balanta de verificare sintetica lunara; 
• balante de verificare analitice lunare si trimestriale; 
• contul de executare lunara a bugetului de venituri si cheltuieli; 
• 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 obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe; 
• registru jurnal, registru inventar si cartea mare 
• 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 contabile; 
• situatii informative privind situatia financiara, necesarul de fonduri privind activitatea 

spitalului inclusiv pe programele de sanatate , derulate. 
• realizarea indicatorilor contractati, a datoriilor ,etc. 

   
 
 

V.11.5.  SERVICIUL ADMINISTRATIV 
 
ATRIBUTIILE SERVICIULUI 

• elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice 
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului. 

• Asigura lucrarile privind activitatea gospodareasca a spitalului; 
• Asigura registratura si secretariatul spitalului; 
• Gestioneaza fondul arhivistic al unitatii 
• Asigura achizitionarea si contractarea tuturor produselor, lucrarilor si serviciilor necasare 

pentru desfasurarea activitatii; 
• Asigura primirea pastrarea si eliberarea produselor din depozitele spitalului; 
• Asigura masurile si lucrarile de SSM, SU si protectie civila 
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• Asigura paza unitatii 
• Asigura intretinerea cladirilor si instalatiilor 
• Prepararea si distribuirea hramei pentru bolnavi 
• Spalarea, dezinfectia si intretinerea lenjeriei de spital; 
• Primirea si pastrarea hainelor si a obiectelor personale ale bolnavilor in garderoba-pe 

perioada spitalizarii 
• Asigurarea altor activitati gospodaresti: deservirea centralei termice, centralei telefonice, 

manipulare bunuri, frizerie, conducator auto, intretinere curte si intretinere spatii verzi. 
 
ATRIBUTIILE  PERSONALULUI 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV 

• Coordoneaza compartimentele din subordine 
• Organizeaza, indruma si raspunde de intocmirea planurilor de investitii, reparatii capitale, 

dotare, constructii, aprovizionare si transport. 
• Organizeaza, indruma si raspunde de activitatea de achizitii publice in unitat, precum si de 

aprovizionarea si depozitarea bunurilor. 
• Organizeaza, indruma si raspunde de celelalte activitati administrative  
• Aproba documente legate de gestionarea bunurilor: miscarea obiectelor de inventar si a 

mijloaceloe fixe in unitate si iesirea acestora din unitate, cf.normelor in vigoare. 
• Este responsabil cu mediul – pe unitate preocupandu-se in acest sens de obtinerea autorizatiei 

si viza anuala. 
• Organizeaza , indruma si coordoneaza activitatile care asigura alimentatia bolnavilor. 
• Ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a unitatii, pentru reducerea consumurilor si 

optimizarea stocurilor de materiale. 
• Coordoneaza activitatile de intretinere si reparatii a cladirilor si instalatiilor aferente precum 

si a celorlalte instalatii de lucru. 
• Participa la inventarierea generala a patriminiului si intocmeste actele necesare declasarii 

obiectelor de inventar ce indeplinesc conditiile potrivit legii, casarea acestora si valorificarea 
deseurilor recuperate. 

• Face propuneri si organizeaza structura compartimentelor din subordine, stabileste atributiile 
personalului , precum si circuite functionale,  în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură 
efectuarea corectă şi la timp a lucrarilor si serviciilor de care raspunde  

• Se preocupa de dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare si exploatarea 
acestora in conditii optime. 

• Ia masuri necesare pentru buna functionare a activitatilor gospodaresti, igienizarea locurilor 
de munca si imbunatatirea continua a conditiilor de confort. 

• Asigura verificarea la timp si in bune conditii a aparatelor si si utilajelor conform 
dispozitiilor in vigoare, luand masuri necesare pentru buna intretinere a imobilelor si 
instalatiilor. 

• Ia masuri prevazute in actele normative privind receptia, manipularea si depozitarea 
corespunzatoare a bunurilor materiale, pentru gospodarirea economicoasa si integritatea 
bunurilor. 

• Ia masuri pentru perfectionarea si pregatirea profesionala a personalului din subordine 
participa la selectarea, angajarea si promovarea personalului de specialitatea din cadrul 
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sectoarelor de activitate pe care le coordoneaza sau cu delegare pentru alte categorii de 
personal; 

• Asigura evaluarea performantei profesionale individuale, in raport cu cerintele postului, 
pentru personalul a carui activitate o coordoneaza; face parte din diverse comisii de 
specilitate  conform deciziei managerului; 

• Asigură   pastrarea si arhivarea in conditii de securitate a documentelor  predate la arhiva 
unitatii, cf.legislatiei in domeniu 

• Organizeaza si asigura paza in unitate 
• Asigura  intocmirea corecta si la timp raportarilor referitoare la activitatea de care raspunde ; 
• Participa la elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale.. 
• Prezinta periodic informari asupra activitatii desfasurate. 
• intocmeste si prezinta  raportarile statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind 

activitatile din subordine; 
• exercita controlul ierarhic operativ curent în cadrul acestui serviciu; 
• vizeaza din partea serviciului toate documentele care sunt supuse controlului financiar; 
• împreuna cu compartimentele de specialitate medicala raspunde de autorizatiile CNCAN şi 

OTDM (termene de valabilitate, autorizatii pentru aparatura nou instalata sau pentru 
amplasamente noi). 

• raspunde de respectarea legii colectarii selective a deseurilor în unitate sanitaraiile publice. 
• raspunde de curatenia mediului din jurul spitalului (parcari, alei,spatiu verde). 
• supravegheaza activitatea personalului implicat în gestionarea deseurilor periculoase, 
• raspunde de intocmirea în timp util a caietelor de sarcini, în vederea achizitionarii publice de 

prestari de servicii prin licitatie. 
• respecta Regulamentul Intern 
• respecta normele SSM si PSI 
• are responsabilitatea pastrarii secretului profesional 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
V.11.5.1. COMP. ADMINISTRATIV 

 
SECRETARIAT - REGISTRATURA - ARHIVA 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• Primirea, inregistrarea si predarea corespondentei 
• Lucrari de secretariat 
• Evidenta obiectelor de inventar pe locuri de folosinta 
• Arhivarea documentelor create in unitate si gestionarea fondului arhivistic creat. 

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
REFERENT 

• îndeplineste activitatea de secretariat a conducerii unitatii; 
• primeste si înregistreaza corespondenta, iar dupa repartizare de catre manager o preda 

compartimentelor; 
• Gestioneaza stampila rotunda a unitatii si o aplica numai pe documentele ce poartă semnătura 

Managerului sau a delegatului oficial al acestuia; 
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• claseaza si îndosariaza corespondenta rezolvata si o preda la finele anului arhivei unitatii; 
• gestioneaza timbrele postale pentru corespondenta unitatii; 
• expediaza corespondenta unitatii prin : fax e-mail, posta etc. 
• înregistreaza si pastreaza actele normative primite de la forul tutelar, 
• raspunde de organizarea audientelor, evidenta si modul de rezolvare în termenul legal 

alererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerile salariatilor; 
• înformeaza pe petitionari despre problemele care depasesc competenta unitatii si au fost 

trimise forurilor superioare, spre rezolvare; 
• întocmeste informarile si situatiile statistice, privind modul de rezolvare a cererilor, 
      reclamatiilor etc.; 
• asigura activitatea de informatii pentru public; 
• tine evidenta documentelor secrete de stat în registre speciale destinate în acest scop 

întocmite conform legislatiei în vigoare; 
• tine evidenta informatiilor, datelor si documentelor care constituie secrete de serviciu si le 

înregistreaza separat de documentele nesecrete punând înaintea numarului de înregistrare 
initiala "S", iar pe prima pagina se va scrie "Secret de serviciu"; 

• pastreaza secretul profesional si de stat asupra documentelor pe care le imprima sau 
      manipuleaza; 
• pastreaza documentele ce contin informatii sau date secrete de serviciu dupa terminarea 

programului de lucru de catre salariati în case de fier sau dulapuri metalice. 
• tine evidenta obiectelor de inventar in folosinta, facand confruntare periodica cu 

contabilitatea de gestiune 
• se preocupa de perfectionarea cunostintelor profesionale. 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectia muncii si apararea impotriva incendiilor; 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
FUNCTIONAR-ARHIVAR 

• asigura pastrarea arhivei spitalului conform normelor legale; 
• ia în primire arhiva de la toate compartimentele unitatii si raspunde de pastrarea ei în 
      conformitate cu normativele în vigoare; 
• pastreaza ordinea si curatenia în arhiva, ia masurile necesare de securitate, de protectia 

muncii si de aparare impotriva incendiilor; 
• Arhiveaza toate documentele primate de la compartimrnte  pe indicative si termene de 

arhivare 
• Gestioneaza fondul arhivistic cf. normrlor in vigoare 
• ia masurile necesare pentru predarea arhivei cu termen depasit conform normativelor în 

vigoare; 
• raspunde de arhiva spitalului in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 – Legea 

Arhivelor Nationale, precum si a altor normative in vigoare in acest domeniu de activitate; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor ; 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 
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• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
 
V.11.5.2.  COMP.APROVIZIONARE - DEPOZITE  
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• Aprovizionarea unitatii cu produsele necesare 
• Primirea, depozitarea si eliberarea bunurilor din depozite-cf.normelor legale 

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
REFERENT / MERCEOLOG 

• participa la intocmirea planului de aprovizionare pentru materii prime si materiale, 
medicamente, aparatura medicala, alimente etc. necesare spitalului; 

• raspunde de intocmirea corecta a comenzilor si contractelor ce se incheie cu furnizorii si de 
respectarea acestora; 

• face aprovizionarea spitalului cu bunuri de orice fel pe baza de comenzi si oferte; 
• preda bunurile achizitionate magazinerului impreuna cu documentele de procurare ( facturi, 

avize de expediere, dispozitii de livrare sau alte documente legale), dupa confirmarea si 
vizarea de primire conform legii; 

• organizeaza receptionarea bunurilor procurate si intocmeste formele necesare in cazul cand 
bunurile primite nu corespund calitativ sau cantitativ; 

• urmareste livrarea bunurilor la termenele stabilite conform contractelor si intocmeste formele 
necesare in cazul in care aceste termene nu sunt respectate; 

• elibereaza foile de parcurs si calculeaza consumul de benzina si motorina, FAZ pentru 
toatemijloacele de transport; 

• preda bunurile achizitionate magazinerului impreuna cu documentele de procurare: facturi, 
avize de expediere, dispozitii de livrare sau alte documente legale, avize sanitar – veterinare 
conform legii; 

• daca la preluarea bunurilor sau la predarea lor se constata deteriorari sau lipsuri are sarcina 
de a intocmi procese verbale de diferente conform actelor normative in vigoare; 

• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
• prezinta de la furnizori oferte pentru procurarea materialelor si alimentelor; 
• saptamanal desfasoara activitate de testare a pietii prin oferte si informari sub semnatura; 
• participa la activitati de incarcare, descarcare, manipulare marfa, curatenie; 
• deplasarea in tara ca delegat al unitatii in vederea achizitionarii de bunuri; 
• raspunde de verificarea si repararea aparatelor de masura si control ( balante, cantare, 
      tensiometre etc); 
• intocmeste procesele verbale de ofertare pa baza de oferte si intreaga documentatie pe baza 

careia se intocmeste comenzile de achizitie; 
• va elibera şi completa foile de parcurs pentru autoturismele unităţii şi va calcula foile de 

aprovizionare zilnice; 
• gestioneaza si elibereaza BCF-urilr; 
• se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor sale profesionale; 
• respecta regulamentul de ordine interioara a spitalului; 
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• intocmeste pe calculator situatiile pe care le are si tine pe calculator evidenta bunurilor 
achizitionate in spital ; 

• tine evidenta si verificarea metrologica a aparatelor de masura si control; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• se preocupa de ridicarea nivelului profesional; 
• respecta normele de protectia muncii si apararaea impotriva incendiilor; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
MAGAZINER 
• tine si conduce evidenta operativa a bunurilor aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele 

normative în vigoare; 
• primeste, pastreaza si elibereaza bunurile aflate în gestiunea sa, în conformitate cu actele 

normative în vigoare; 
• pastrarea alimentelor pana la introducerea lor in prelucrarea in cele mai bune conditii, 
      urmarindu-se pastrarea in totalitate a calitatilor nutritive; 
• sortarea imediata, dupa receptia alimentelor intrate in magazie, dupa felul si marimea lor si 

aranjarea lor la locurile de pastrare; 
• gruparea alimentelor de acelasi fel in functie de ordinea intrarii in magazie; 
• pastrarea separata a alimentelor care pot avea o influenta daunatoare asupra calitatii altor 

alimente; 
• impreuna cu merceologul tin evidenta pe calculator a tuturor achizitiilor, prezinta zilnic 

facturile si bonurile ce urmeaza a fi operate; 
• intretinerea in buna stare a incaperilor, utilajelor si instrumentelor de masurat; 
• nu permite intrarea in magazie a altor persoane fara acordul sau; 
• pastrarea produselor usor alterabile, in stare de materie prima, semipreparate si produse 

finite, in spatii frigorifice, la o temperatura care sa nu depaseasca + 4° C; Pastrarea acestor 
produse se face pe categorii, fie agatate pe carlige inoxidabile, fie asezate pe rafturi sau 
recipiente inoxidabile si curate; 

• nu aseaza produsele direct pe gheata, in contact cu aceasta sau cu apa provenita din topirea 
ghetii; 

• este oprita depozitarea in spatiile frigorifice a alimentelor alterate, a ustensilelor; 
• solicita în scris conducatorului unitatii sa i se asigure asistenta tehnica de specialitate cînd 

primeste bunuri cu caracteristici, pentru a caror verificare nu poseda cunostinte necesare; 
• preia si preda gestiunea pe baza dispozitiei scrise a directorului spitalului, prin inventarierea 

totala a bunurilor din gestiune cu care ocazie se întocmeste un proces-verbal în conformitate 
cu actele normative în vigoare; 

• la luarea în primire a gestiunii, precum si în timpul gestionarii bunurilor, gestionarul este 
obligat sa ceara, în scris, directorului spitalului sa ia masurile necesare de dotare, de paza si 
orice alte masuri necesare, pentru pastrarea corespunzatoare si pentru efectuarea în bune 
conditii a operatiunilor de primire si eliberare a bunurilor; 

• gestionarul este obligat sa comunice în scris conducerii spitalului: 
a) plusurile si minusurile din gestiune, de care are cunostinta; 
b) cazurile în care constata ca bunurile din gestiunea sa sunt depreciate, degradate, 
distruse sau sustrase, ori exista pericol de a se ajunge în asemenea situatii; 
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c) cazurile, în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative, 
maxime sau minime; 
d) stocurile de bunuri fara miscare sau cu miscare lenta; 
• face periodic verificarea pe teren a existentei bunurilor din gestiunea sa si compara situatia 

constatata cu stocurile scriptice din evidenta operativa pe care o conduce si intreprinde 
formalitatile necesare pentru punerea lor de acord; 

• face la finele fiecarei luni compararea înregistrarilor, din evidenta operativa cu evidenta 
analitica a contabilitatii; 

• întocmeste lunar centralizatorul bunurilor eliberate si date în consum; 
• are sarcina de a constitui o garantie în numerar, la preluarea gestiunii; 
• are sarcina de a gestiona ambalajele primite, a le gospodari corespunzator si a le restitui 

furnizorilor în termen; 
• primeste, pastreaza si elibereaza bunurile în conditii igienico-sanitare; 
• magazinerul care gestioneaza alimente face parte din "Comisia de alimentatie", în care 

calitate are sarcina de a stabili cantitatile de alimente, fructe, radacinoase, etc. necesare 
pentru aprovizionarea de iarna; 

• se preocupa de ridicarea nivelului profesional; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

V.11.5.3.  COMP. ACHIZITII PUBLICE - CONTRACTARE  
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• Aprovizionarea unitatii cu produsele necesare 
• Intocmirea planului anual de achizitii 

• Respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări; 
• Stabileste si aplica procedurile de licitatie cf.lrgislatiei in vigoare; 
• Urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice; 
• întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile si lucrarile 

contractate; 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
REFERENT 

• în baza referatelor de necesitate întocmite de şefii de secţii şi compartimente va întocmi planul 
anual de achiziţii; 

• va întocmi în baza referatelor de necesitate, caietele de sarcini pentru achiziţii de bunuri, 
servicii şi lucrari ; 

• Va aplica procedura de achizitie corespunzatoare ptr.fiecare achizitie; 
• va întocmi contractele de furnizare de bunuri şi servicii în termen de 7 zile de la atribuirea 

acestora în urma procedeelor de atribuire conform Ord. nr. 34/2006; 
• va urmări derularea contractelor încheiate confirmând îndeplinirea obligaţiilor de către 

furnizori, 
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• va întocmi formularul ,,Angajament bugetar individual / global,, pentru toate tipurile de 
achiziţii; 

• va întocmi nota de comandă, în baza contractelor de achiziţii pentru materiale, reactivi, obiecte 
de inventar, alimente, etc.; 

• va acorda viza ,,bun de plată,, şi ,,verificat legalitatea şi realitatea,, pe facturi confirmând astfel 
îndeplinirea obligaţiilor menţionate în contract; 

• va elibera şi completa foile de parcurs pentru autoturismele unităţii şi va calcula foile de 
aprovizionare zilnice; 

• gestioneaza si elibereaza BCF-urilr; 
• va participa la inventarierea anuală a patrimoniului unităţii; 
• va arhiva documentele întocmite; 
• se preocupa de ridicarea nivelului profesional; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului; 
• respecta normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
• pastreaza confidentialitatea lucrarilor intocmite; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
 

V.11.5.4.  COMPARTIMENT SSM, SU, PROTECTIE CIVILA  
 
ORGANIZARE 
Se organizeaza ca si compartiment unic pe unitate 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• Indentificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si elaborarea instructiunilor proprii privind 
sanatatea in munca 

• Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor 
• asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind 

instiintarea şi aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de 
dezastre 

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
CONSILIER 
SSM  - Indentificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a  
             sistemuluide munca , respectiv executant, sarcina de munca  ; 

• Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor 
de securitate si sanatate in munca; 

• Propune atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin 
personalului corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, 
cu aprobarea angajatorului; 

• Verificarea cunoasteri si aplicarii de catre toti salariatii a masurilor prevazute in planul 
de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in 
domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului; 

• Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire  a 
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ; 
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• Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate 
pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii personalului in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicari de catre salariati a 
informatiilor primite; 

• Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform 
prevederilor art 101- 107 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006 si 
asigurarea ca toti salariatii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 

• Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca , 
stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 
971/26/07/2006 privind cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si/ sanatate 
la locul de munca; 

• Evidenta echipamentelor de munca si urmarire ca verificarile periodice si , daca este 
cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane , 
conform prevederilor din HG nr 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea in munca de catre salariati a echipamentelor de munca; 

• Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de 
conducerea unitatii in legatura cu desfasurarea activitatii 

• Respecta  prevederile Regulamentului intern, al legislatiei  in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si, dispozitii, decizii, si hotarari ale conducerii 

• Respecta atributiile  stabilite in fisa postului precum si alte sarcini stabilite de manager  
• Asimileaza cunostiintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a legilor, 

regulamentelor, instructiunilor  si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 
• Respecta confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia exercitarii  atributiilor si 

sarcinilor de serviciu ; 
PSI   - Planificarea activitatii de prevenire si stingere in cadrul unitatii; 

• Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor 
• Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor; 
• Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice ; 
• Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI ; 
• Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor; 
• Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; 
• Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii   incendiilor 

PROTECTIA CIVILA 
• Sa organizeze şi sa conduca activităţile de intocmire, pastrare, actualizare şi aplicare a 

documentelor operative ( planul de protecţie civila, planul de evacuare, planul de 
alarmare şi interventie la dezastre, planuri de protecţie). 

• Sa asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind 
instiintarea şi aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de 
dezastre sau la ordin. 

• Sa organizeze şi sa asigure conducerea formatiunilor de protecţie civila pentru limitarea 
şi lichidarea urmarilor atacurilor din aer sau a dezastrelor. 

• Sa elaboreze şi sa aduca la îndeplinire, potrivit ordinelor şi dispozitiilor în vigoare, 
planurile anuale şi de perspectiva, privind activităţile de protecţie civila, pregatirea de 
protecţie civila, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi de instruire; le prezinta 
spre aprobare conducatorului unităţii. 
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• Sa organizeze şi sa conduca pregatirea de protecţie civila a comisiilor de protecţie 
civila, comandantilor de subunitati, formatiunilor şi personalului muncitor potrivit 
cerintelor, dispozitiilor în vigoare şi planificarii proprii; sa tina evidenta pregatirii 
lunare şi sa raporteze datele despre aceasta şi alte activităţi la Inspectoratul de protecţie 
civila de sector. 

• Sa asigure colaborarea cu Crucea Rosie pentru realizarea masurilor de protecţie 
cuprinse în documentele operative şi desfasurarea pregatirii de protecţie civila, în 
special la aplicatii şi exercitii; datele privind desfasurarea acdestor activităţi vor fi 
cuprinse în planul cu activităţile de protecţie civila. 

• Sa planifice, sa indrume şi sa urmareasca activităţile desfasurate de membrii comisiilor 
de protecţie civila pentru realizarea masurilor de protecţie a personalului muncitor şi 
bunurilor materiale pentru actualizarea documentelor operative şi pentru instruirea 
formatiilor pe linia specialitatii. 

• împreună cu membrii comisiilor de protecţie civila sa intocmeasca planul de protecţie 
civila şi planul de evacuare, pe baza indicatiilor primite de la esaloanele superioare. 

• Sa pregateasca şi sa prezinte conducerii unităţii dari de seama cu privire la realizarea 
masurilor de protecţie civila, a sarcinilor de pregatire şi alte probleme specifice. 

• Sa execute controlul pregatirii formatiunilor de protecţie civila şi verificarea 
subunitatilor de serviciu. 

• Sa participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile, 
analizele şi alte activităţi organizate de Inspectoratul de protecţie Civila, municipal sau 
de sector. 

• Sa asigure intocmirea documentatiilor tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire. 
• Sa asigure şi sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare, manuire şi 

evidenta a documentelor secrete, hartilor şi literaturii militare şi de protecţie civila. 
• Sa execute anual bilantul activităţilor de protecţie civila al unităţii. 
• sa efectueze lunar, studiu ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul de protecţie 

Civila în caietul special pregatit în acest sens. 
• Sa organizeze şi sa conduca activităţile de intocmire, pastrare, actualizare şi aplicare a 

documentelor operative privind evidenta militara. 
• Sa participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile, 

analizele şi alte activităţi organizate de Centrul Militar . 
• Urmareste şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. 

specifice locului de munca. 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
 

V.11.5.5.  COMPARTIMRNT TEHNIC  
 
ORGANIZARE 
Se organizeaza ca si compartiment unic pe unitate 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice, clădiri; 
• efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; 
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• urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică 
cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi; 

• asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; 
• stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare; 
• stabileşte necesarul de materiale de întreţinere; 
• analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şi elaborează proiectul de plan de investiţii 

sau de reparaţii capitale; 
• urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 
• organizează selecţii de oferte şi licitaţii pentru lucrările de reparaţii construcţii şi 

instalaţii; 
• asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de 

activitate. Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la 
intervenţii în cadrul spitalului, să execute alte servicii stabilite de conducere, pentru 
folosirea integrală a timpului de muncă zilnic; 

• muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru 
zilnice, lucrările pe care le efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele 
de tură, data, ora predării; 

• preluării schimbului, modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, 
urgenţa şi remedierea acestora, etc. Caietele, bunurile de lucru şi registrele de tură vor 
fi controlate şi vizate de şeful de serviciu, care certifică la finele fiecarei zile şi luni 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării 
dreptului de salarizare; 

• efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje 
în conformitate cu metodologia stabilită; 

• întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb; 
• exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile 

tehnice ISCIR - pentru exploatarea cazanelor de abur. 
• exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat; 
• asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; 
• asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen; 
• certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori 

din cadrul spitalului; 
 

ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
 
COORDONATORUL TEHNIC are în principal următoarele sarcini: 

• coordoneaza activitatea atelierelor de întretinere şi reparatii, raspunzand şi asigurand 
buna funcţionare a echipelor de întretinere, reparatii şi exploatare a centralei termice, a 
stocatoarelor de oxigen, a gospodariei de apa ai a postului general de transformare; 

• participa alaturi de personalul abilitat la incheierea de contracte, urmareste şi raspunde 
de derularea acestora privind realizarea lucrarilor de tip Rc (reparatii curente) si Rk ( 
reparatii capitale) precum şi interventii la cladirile din Patrimoniul construit al unitatii 
sanitare şi la Instalatiile tehnologice şi netehnologice existente; 

• asigura prin personalul specializat din subordine urmarirea comportarii în timp a 
cladirilor din patrimonial construit al spitalului; stabileste interventiile necesare şi 
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modul de realizare a acestora atat pentru întretinerea curenta (igienizari periodice) cât şi 
pentru lucrari speciale (amenajari sau consolidari); 

• asigura prin personalul realizarea programului de consolidare a patrimoniului construit 
astfel ca acesta sa poata fi exploatat în conditiile de siguranta impuse de lege; 

• participa alaturi de personalul abilitat la incheierea de contracte şi urmareste realizarea 
acestora pentru asigurarea unitatea sanitare cu energie electrica, gaze naturale, servicii 
de apa şi canalizare; asigura exploatarea corecta a acestora şi incadrarea în limitale de 
consum stabilite de actele normative; 

• asigura şi raspunde de realizarea conditiilor de microclimat necesare funcţionarii pe 
timp de iarna a activităţii Unitatea sanitaraui; prin mentinerea centralei termice şi a 
instalatiilor de ventilatie centralizate, în graficele optime de exploatare; asigura şi 
raspunde de funcţionarea acestora prin realizarea tuturor lucrarilor de revizie tehnica, 
reparatii curente periodice şi întretinere curenta; 

• asigura şi raspunde de respectarea legislaţiei în vigoare privind activităţile pe care le 
coordoneaza; 

• participa la organizarea şi sustinerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de 
achizitii publice ce au ca obiect execuţia sau, după caz, atat proiectarea, cât şi execuţia, 
uneia saau mai multor lucrari de constructii precum şi a altor achizitii publice necesare 
desfasurarii activităţii Serviciului Tehnic; 

• asigura cadrul necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de urmarire a 
exploatarii instalatiilor sub incidenta normativelor I.S.C.I.R. precum şi a aparatelor 
A.M.C.( aparate de masurare si control) care sunt prevazute de legea metrologiei; prin 
numirea persoanelor responsabile şi asigurarea pregatirii şi atestarii acestora . 

• asigura şi raspunde de respectarea tuturor normelor de protecţia Muncii, de paza, 
stingerea incendiilor, specifice Ministerului Sănătăţii şi locului de munca, şi al 
activităţii pe care o presteaza. 

• asigura şi raspunde de pastrarea în conditiile legii a cartii tehnice a constructiilor din 
patrimoniul unitatii sanitare: 

1. de pastrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de 
situatii etc.), şi cele informatizate; 

2. de pastrarea, completarea periodica a proceselor verbale din registrul 
evenimentelor, a fiselor sintetice şi a proceselor verbale de constatare a 
tuturor documentelor anexa cartii tehnice; 

• propune capitolele de servicii şi lucrari din planul anual al achizitiilor care va cuprinde 
totalitatea contractelor de furnizare de bunuri (specifice), utilitati, prestari de servicii şi 
executari de lucrari (grupate în concordanta cu clasificarile statistice oficiale - Coduri 
C.P.V.) care urmeaza a fi atribuite în cursul anului bugetar urmator avand în vedere 
urmatoarele: 

• centralizarea referatelor de necesitate pentru anul urmator primite din partea secţiilor, 
compartimentelor, laboratoarelor pana la data de 30 a penultimei luni a anului în curs 
pentru anul ce urmeaza; 

• necesitatile obiective de produse şi servicii bazate pe situatia achizitiilor din anii 
anteriori, corelata cu numarul mediu de personal şi pacienti şi activităţile propuse a fi 
desfasurate în cadrul fiecarui compartiment al spitalului. 
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• urmareste şi raspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corecta a cazanelor din 
centrala termica şi a instalatiilor care compun centrala, conform normelor şi 
normativelor în vigoare şi a prescriptiilor specifice I.S.C.I.R. . 

• urmareste şi raspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului termic conform 
programuilui pe perioada rece; 

• urmareste şi raspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a 
pompelor de circulatie a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

• controleaza funcţionarea instalatiilor de automatizare, programare, luand după caz 
masuri de inlaturare a defectelor. 

• raspunde de pregatirea instalatiilor cu regim special în exploatare pentru verificarile 
tehnice periodice. 

• raspunde de inlaturarea defectelor semnalate de fochisti, personalul spalatoriei şi cel al 
secţiei Sterilizare; în cazul în care aceste defectiuni presupun interventia echipelor 
service specializate ale furnizorilor de echipamente, va face demersurile necesare 
pentru aducerea acestora în timp util. 

• asigura legatura permanenta cu echipele service ale furnizorilor de echipamente. 
• asigura instruirea personalului din Centrala Termica şi Sterilizare privind functiile, 

modul de funcţionare şi exploatarea instalatiilor de automatizare. 
• urmareste şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor 

P.S.I. specifice locului de munca, norme P.S.I. specifice locului de munca pentru 
punctele Centrala Termica Caldura, Centrala Termica Abur, Spalatorie, Sterilizare, 
asigura şi raspunde de pastrarea în permanenta stare de interventie a tuturor dotarilor 
P.S.I. de la aceste puncte. 

• asigura realizarea tuturor reviziilor tehnice şi a lucrarilor de interventie necesare 
echipamentelor, astfel ca aceste sa poata fi mentinute în stare de funcţionare. 

• asigura şi raspunde de buna funcţionare a Centralei Termice de abur, a tuturor 
instalatiilor care utilizeaza acest abur; 

• Este responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiei - R.S.T.V.I. 
• Organizeaza munca în centrala termica şi asigura buna funcţionare şi programul de 

lucru; 
• întocmeşte şi doteaza fiecare centrala termica cu instructiuni specifice privind 

exploatarea în conditii normale precum şi masuri în caz de avarii; 
• Urmareste şi ia parte la efectuarea reparatiilor planificate sau accidentale şi anunta 

I.S.C.I.R. în legatura cu efectuarea acestora, asigurand cadrul legal de execuţie şi 
receptie a acestor lucrari; 

• Urmareste respectarea regimului chimic al apei utilizate în cadrul Centralei Termice; 
• Verifica zilnic datele inscrise de fochisti în registrul jurnal şi buletinele de analize apa, 

rapoartele de tura ale acestora şi 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 şi reactualizarea documentatiei tehnice referitoare la cazan şi 

instalatiile din centrala termica; 
• întocmeşte planul anual de verificari şi incercari pentru autorizarea recipientilor sub 

presiune urmareste pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de funcţionare I.S.C.I.R. a 
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tuturor documentelor ce tin de evidentele inspectoratului de stat pentru recipientii sub 
presiune şi ascensoare; 

• Asigura pregatirea cazanelor, ascensoarelor şi aparatelor sub presiune în vederea 
efectuarii de catre I.S.C.I.R. a verificarilor şi incercarilor şi raspunde de efectuarea 
acestora în termenele prescrise; 

• Efectueaza reviziile şi incercarile de presiune în vederea autorizarii funcţionarii sau 
periodic la scadenta, la recipientii pentru care ii revine aceasta sarcina conform 
prescriptiilor I.S.C.I.R.; 

• Colaboreaza cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicarii şi respectarii 
prevederilor I.S.C.I.R.; instiinteaza din timp conducerea unităţii de oprirea pentru 
reparatii a unui cazan sau în caz de avarie, imediat; 

• Organizeaza şi participa la instructajul periodic şi examinarea anuala a fochistilor în 
vederea prelungirii autorizatiei de fochist; 

• Organizeaza lunar instructajul priviind normele de protecţia muncii, normele PSI şi 
norme specifice exploatarii centralei termice; 

• Urmareste şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, a normelor 
P.S.I. specifice locului de munca pentru punctele Centrala Termica Caldura, Centrala 
Termica Abur, Spalatorie, asigura şi raspunde de pastrarea în permanenta stare de 
interventie a tuturor dotarilor P.S.I. de la aceste puncte; 

• Urmareste şi raspunde de derularea contractelor pentru asigurarea unitatea sanitaraui cu 
apa potabila, energie electrica şi gaze; 

• Asigura legatura permanenta cu echipele de service ale echipamentelor din centrala 
termica, spalatorie, ascensoare şi aparate sub presiune; 

• Verifica, inregistreaza şi înainteaza catre serviciul contabilitate facturile pentru utilitati 
şi cele emise de sociatatile care asigura service-ul; 

• Calculeaza şi înainteaza la contabilitate cheltuielile lunare pentru utilitati, ale 
societatilor care au contracte de inchiriere spatiu cu Unitatea sanitara; 

• Participa la cursuri de specializare şi perfectionare în domeniu. 
• Asigura exploatarea corecta a instalatiilor de stocat oxigen, buna funcţionare acesteia şi 

continuitatea alimentarii lor astfel incat sa nu existe posibilitatea întreruperii furnizarii 
de oxigen pe retelele din spital. 

• Asigura şi raspunde de pastrarea în conditiile legii a cartii tehnice a constructiilor din 
patrimoniul spitalului: 

• de pastrarea documentelor existente, scrise (schite, desene, planuri de situatii etc.), şi 
cele informatizate; 

• de pastrarea, completarea periodica a proceselor verbale din registrul evenimentelor, a 
fiselor sintetice şi a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexa cartii 
tehnice. 

• în conformitate cu prevederile O.G. nr.20/1992, priviind activitatea de metrologie, 
Ordinul nr.13/1996 pentru aprobarea Normelor de metrologie legala şi Normelor 
tehnice de metrologie legala, în calitate de coordonator al activităţii de metrologie are 
urmatoarele atribuţiuni: 

• Avizeaza şi verifica din punct de vedere metrologic achizitionarea oricărui aparat de 
masura şi control, de masurare a capacitatii, a masei, a presiunii, astfel ca acestea sa fie 
omologate şi sa raspunda legislaţiei Romane în vigoare, şi a necesitatilor reale ale 
Unitatea sanitaraui . 
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• Sa tina o evidenta stricta a aparaturii metrologice din cadrul Unitatea sanitaraui; 
• Sa anunte Biroul Roman de Metrologie Legala, ori de cate ori au avut loc incidente care 

sa afecteze corecta funcţionare a mijloacelor de masurare; 
• Sa solicite verificarea initiala şi verificarea ulterioara a aparaturii metrologice; 
• Sa tina evidenta termenelor de valabilitate ale avizelor pentru aparatura metrologica 

data de reprezentantii Biroului Roman de Metrologie Legala şi când e necesar sa 
solicite verificare periodica 

• Sa colaboreze cu agentii constatatori ai Biroului Roman de Metrologie Legala şi sa 
propuna masuri pentru remedierea deficientelor constatate de acestia . 

• Sa colaboreze cu sefii de compartimente din cadrul spitalului în vederea bunei 
funcţionarii a aparaturii metrologice şi în scopul respectarii normelor de metrologie 
legala în vigoare .  

• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
 
 

V.11.5.6.  COMPARTIMENT DESERVIRE GENERALA  
 
ORGANIZARE 
Se organizeaza ca si compartiment unic pe unitate cu personal propriu in schimbul I si II iar in 
schimbul III, sambata, duminica si in sarbatori legale- prin serviciul extern.  
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 
Unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, denumite în continuare 
spitale, sunt obligate să îşi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
PORTAR 

• personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle 
      ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor 
      bunurilor si valorilor incredintate; 
• sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
• preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii spitalului; 
• sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 
• asigure integritatea acestora; 
• sa permita accesul in spital numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 
• dispozitiile interne; 
• sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au 
      savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca 
      normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor 
      flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care   
      fac obiectul infractiunii sau alte fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori     
      paza lor, intocmind totodata un proces – verbal pentru luarea acestor masuri; 
• sa incunostinteze de indata seful ierarhic, sef serv. ATIARI si conducerea spitalului 

despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile 
luate; 
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• in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibil ori de 
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt 
de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea 
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; 

• in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 
      bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si 
      politia; 
• sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor in caz de 

dezastre; 
• sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia partimoniul 
      spitalului si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei   
      pentru prinderea infractorilor; 
• sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la 

asemenea date si informatii; 
• sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie; 
• sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia 

locurilor de munca unde se impune o alta tinuta; 
• sa nu se prezinte la serviciu sub influienta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de 

bauturi in timpul serviciului; 
• sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
• spitalului despre aceasta; 
• sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie 

respectuos in raporturile de serviciu; 
• sa execute in raport cu specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si 

orice fel de alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza; 
• sa respecte consemnul general si particular al postului; 
• indeplineste toate sarcinile si atributiile cei revin in conformitate cu prevederile Legii nr. 

333/2003 – Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
legislatia in vigoare in acest domeniu de activitate; 

• sa supravegheze desfasurarea corecta a vizitelor bolnavilor conform indicatiilor 
      stabilite de conducerea unitatii; 
• face controlul asupra salariatilor blocului alimentar la iesirea din serviciu; 
• controleaza accesul persoanelor si autovehicolelor in incinta spitalului; 
• face controlul permanent al mijloacelor de transport, verificand intrarile si iesirile de 

bunuri din unitate; 
• tine la curent registru cu evidenta autovehicolelor privind intrarile si iesirile din spital si 

registrul cu evidenta persoanelor ce intra in spital; 
• tine registrul de control al organelor de politie; 
• sa respecte normele de protectia muncii si aparare impotriva incendiilor; 
• sa execute orice alte sarcini incredintate de conducerea spitalului si a sefului serv. 
      Administrativ, in legatura cu munca sa. 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 



 95

 
V.11.5.7.  ATELIERE DE INTRETINERE CLADIRI SI INSTALATII  
 
ATRIBUTIILE ATELIERELOR 
Asigura lucrarile de reparatii in regie proprie si lucrarile de intretinere a instalatiilor si cladirilor din 
unitate. 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
ELECTRICIANUL 

• Asigura şi raspunde de exploatarea corecta a instalatiilor de alimentare cu energie 
electrica de la partea de bransament joasa tensiune şi pana la terminalele consumatoare; 

• Asigura şi raspunde de obtinerea autorizatiilor necesare exercitarii meseriei de 
electrician, de vizarea periodica a acestora pe domeniile de activitateprecizate de lege; 

• Asigura şi raspunde de buna funcţionare a instalatiilor de paratonier, acolo unde este 
cazul, de verificarea periodica a acestora şi de refacerea continuitatilor acolo unde 
acesta au fost întrerupte din diverse motive; 

• Asigura şi raspunde de eliminarea din circuitele electrice în exploatare a tuturor 
improvizatiilor şi interventiilor neavizate şi neautorizate; patroanelor necorespunzatoare 
sau a altor tipuri de sigurante neomologate; 

• Asigura şi raspunde de integritatea şi copletarea tuturor tablourilor electrice de 
distributie, de existenta în interiorul acestora a schemelor de alimentare precum şi de 
inscriptionarea tuturor circuitelor deservite; 

• Asigura şi raspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. şi PROTECTIA MUNCII. 
care reglementeaza interventia în instalatiile de forta, de utilizarea numai a 
echipamentelor şi sculelor omologate şi verificate corespunzator; 

• Asigura şi raspunde de buna funcţionare a lampilor automate de iluminat ce întra în 
actiune la caderea curentuluielectric, raspunde de verificarea periodica a acestora, de 
starea de funcţionare a lampilor şi a acumulatorilor; 

• Asigura şi raspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente 
tablourilor electrice de distributie; 

• Asigura şi raspunde de funcţionarea corespunzatoare a tuturor electromotoarelor ce 
doteaza instalatii, utilaje, echipamente, de repararea şi reconditionarea acestoraatunci 
când este necesar; 

• Asigura şi raspunde de calitatea lucrarilor, a inlocuirii tuturor neajunsurilor aparute în 
instalatia electrica: inlocuirea becurilor şi a lampilor fluorescente arse, inlocuirea 
prizelor, a stecherelor, a fasungurilor, a întrerupatoarelor, a contoarelor, a altor 
elemente de comanda sau activare care se defecteaza sau se ard; 

• Asigura şi raspunde de buna funcţionare a panoului general de transformare, a 
echipamentelor din dotarea acestuia precum şi a existentei tuturor echipamentelor şi a 
planurilor necesare unei interventii în acest punct; 

• Asigura şi raspunde de buna funcţionare a gospodariei de apa a tuturor echipamentelor 
care concura la exploatarea apei din subteran, depozitarea şi pomparea acesteia în 
statiile de hidrofoare, precum şi de buna funcţionare a instalatiilor de automatizare care 
deservesc aceste echipamente; 
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• Participa la execuţia de lucrari în constructii, realizand reparatii la tencuieli, vopsitorii, 
alte lucrari specifice necesare imbunatatirii activităţilor sau ca urmare a deciziei de 
schimbare a destinatiei unor spatii; 

• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
INSTALATORUL 

• 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 şi instalatiilor cu apa-retele exterioare, avand ca scop 
sa asigure un confort cât mai complet. 

• în procesul tehnologic pentru executarea instalatiilor se disting doua faze: una de 
prelucrare a conductelor şi accesoriilor prin taiere, gaurire, indoire pentru a le da forma 
necesara şi alta de asamblare şi de montare a aparatelor, conductelor şi accesoriilor, în 
scopul obtinerii lucrarii finite. 

• Execută interventii de reparatii a instalatiilor sanitare, tehnologice şi netehnologice, 
termice, a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale atunci când acestea nu implica 
existenta unei autorizatii speciale. 

• Inlocuirea / repararea / curatarea armaturilordin instalatiile termomecanice ( robineti, 
ventile de sens, filtre, etc), a pompelor de circulatie precum şi a boilerelor de preparare 
a apei calde menajere. 

• Inlocuirea de garnituri între 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. 

• Execută lucrari de întretinere şi 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 şi 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 şi din tuburi 
de fonta, pantele conductelor şi amplasamentul armaturilor şi dispozitivelor de 
siguranta şi control. 

• Sa cunoasca tipuri şi dimensiuni ale arzatoarelor de gaze şi de tip casnic, contoarele 
volumetrice, obiecte sanitare şi aparatelor de bucatarie. 

• Execută şi alte sarcini primite pe cale ierarhica. 
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• Anunta imediat Serviciul Tehnic în legatura cu constatarile personalului de service-
interventie atunci când acesta constata ca lucrari mai mari de reparatii sau igienizare 
sunt necesare . 

• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
 
ZUGRAV-VOPSITOR 

• executa lucrari de reparatii curente fiind subordonat sefului de serviciu administrativ. 
• executa zugravelile interioare si exterioare a cladirilor si incaperilor in vederea    
• igienizarii acestora si executa reparatiile anterioare care se impun. 
• executa vopsitoriile in ulei a mobilierului, usilor si geamurilor si executa reparatia  
      anterioara a acestora;  
• stabileste necesarul de materiale, pe lucrari;  
• prepara materialele necesare executarii lucrarilor;  
• se incadreaza in normele de consum de materiale;  
• consemneaza in caietul personal activitatea zilnica si obtine semnaturile autorizate;  
• respecta normele de protectia muncii si PSI si SSM; 
• poarta echipament de protectie si de lucru in timpul serviciului;  
• efectueaza curatenia la locul de munca si in afara lui ori de cate ori este nevoie;  
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
V.11.5.8.  MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE  
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 
Asigura deservirea posturilor fixe din unitate: centrala termica, centrala telefonica, lenjerie, 
manipulare bunuri, intrtinere spatii verzi etc. 
 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 

Muncitor calificat în meseria de telefonist: 
• Cunoasterea centralelor telefonice manuale, semiautomate şi automate cu capacitate, 

numar de pozitii, numar de legaturi telefonice, diversitate de operatiuni, grad de 
solicitare etc., diferit de la o centrala la alta; primirea şi deservirea convorbirilor 
telefonice, precum şi a prestatiilor speciale; 

• Supravegherea desfasurarii traficului telefonic, coordonarea, indrumarea şi conducerea 
activităţii telefonistelor; 

• Organizarea legaturilor telefonice pe cai ocolite, pe directiile de circuite repartizate în 
functie de trafic; 

• Egalizarea timpului de asteptare a convorbirilor pe legaturi telefonice interurbane; 
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• Primirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internationale, 
pentru informatii sosite, precum şi a reclamatiilor referitoare la funcţionarea instalatiilor 
telefonice; 

• Deservirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internationale de 
plecare, transit şi sosire, a celor pentru informatii şi prestatii telefonice speciale; 
stabilirea duratei convorbirilor (a taxelor) pentru prestatiile telefonice . 

• Verificarea bunei funcţionarii a echipamentului de la schimbator şi a legaturilor 
telefonice, sesizarea, inregistrarea şi comunicarea catre personalul tehnic de întretinere 
a opririlor tehnice în instalatiile telefonice, precum, şi urmarirea restabilirii bunei 
funcţionarii a acestora . 

• Incasarea taxelor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internationale şi a 
taxelor de prestatii telefonice speciale efectuate de la cabina . 

• Se documenteaza şi aplica: 
• regulamentul de utilizare a comunicatiilor telefonice interurbane şi internationale şi 

instructiunile de exploatare a comunicatiilor telefonice interurbane şi internationale; 
• tariful convorbirilor telefonice interurbane şi internationale şi a prestatiilor telefonice 

speciale; 
• ordinele şi dispozitiile cu privire la exploatarea serviciului telefonic; 
• folosirea echipamentului centralelor telefonice; 
• efectuarea tuturor serviciilor din centrala telefonica, la nivelul cerintelor centralei 

deservite; 
• caile de indrumareale traficului telefonic interurban şi international, la nivelul cerintelor 

centralei deservite; 
• modul de verificare a bunei funcţionare a echipamentului telefonic; 
• formularistica folosita în serviciu şi modul de completare a aceteia 
• se preocupa de pregatirea şi perfectionarea profesională în domeniu . 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
  Muncitor calificat în meseria de fochist: 
• Urmareste şi raspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corecta a cazanelor din 

centrala termica şi a instalatiilor care compun centrala, conform normelor şi 
normativelor în vigoare şi a prescriptiilor specifice I.S.C.I.R. 

• Urmareste şi raspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului termic conform 
programului pe perioada rece; 

• Urmareste şi raspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a 
pompelor de circulatie a agentului termic, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

• Asigura reglarea, ungerea şi verifica permanent starea cuplajelor acestora, intervenind 
direct la inlaturarea defectelor ce pot aparea; 

• Raspunde de inlaturarea neetanseitatilor de apa, abur, combustibil şi si inlocuirea 
garniturilor defecte din C.T. şi spalatorie; 

• Execută reviziile şi reparatiile curente din C.T. şi spalatorie; 
• Asigura curatenia locului de munca şi interzice acesul persoanelor straine în incinta 

centralei; 
• Sesizeaza imediat ce constata defectiuni pe care nu le poate remedia, sefului de echipa 

si/sau sefului de atelier, în caz de avarie procedand conform instructajului şi a 
prescriptiilor cunoscute din scoala de calificare; 
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• Urmareste şi raspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce 
utilizeaza gazul metan; 

• Asigura şi raspunde de pastrarea caietului de predare a serviciului, de completarea şi de 
prevenirea degradarii sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fara completarea 
procesului verbal fiind considerata abatere şi sanctionata ca atare; 

• Raspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenta în 
executarea de lucrari superficiale sau necorespunzatoare; 

• Urmareste şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie 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, ao apei din 
generator a aburului şi condensatului recuperate, prin executarea analizelor conform 
standardelor în vigoare şi cu precizia necesara; 

• Sa cunoasca implicatiile depasirii valorilor indicilor chimici admisi, asupra funcţionarii 
în conditiile de siguranta a generatoarelor de abur şi de apa fierbinte; 

• Sa inscrie în registrele de analiza valorile determinate, sa semneze pentru acestea şi sa 
comunice responsabilului orice abatere constatata de la indicii admisi; 

• Sa predea şi sa ia în primire serviciul verificand buna funcţionare a instalatiei de tratare 
a apei; rezultatul predarii-primirii se va consemna în registrul de analiza; Urmareste şi 
raspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corecta a cazanelor din centrala termica 
şi a instalatiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a 
prescriptiilor specifice I.S.C.I.R. 

• Urmareste şi raspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului termic conform 
programuilui pe perioada rece; 

• Urmareste şi raspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a 
pompelor de circulatie a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

 
        Lenjereasa - atribuţii: 

• corectarea eventualelor defecte ale produsului; 
• pregatirea partilor componente ale produselor şi montarea lor în vederea confectionarii 

huselor pentru aparatura medicala; 
• confectionarea, transformarea şi repararea echipamentului de protecţie pentru 

personalulul sanitar, personal auxiliar, muncitori; 
• repararea lenjeriei de pat a bolnavilor; 
• repararea uniformelor, paturilor, fetelor de masa, etc.si transferarea produselor la 

spalatoria centrala în vederea spalarii; 
• iregistrarea produsului finit în gestiunea atelierului; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 
 

        Horticultorul - atribuţii: 
• se preocupa de intretinerea parcurilor, aleilor si spatiilor verzi precum si de intretinerea 

plantelor de ornament din interiorul spitalului; 
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• intocmeste si inainteaza sefului ierarhic propunerile planului de aprovizionare cu semunte, 
unelte, materiale de protectie, combustibil, material pentru tratamente si combaterea 
daunatorilor; 

• pregateste si aranjeaza terenul in vederea amenajarii si plantarii florilor in peluze si 
rondouri; 

• stabileste planul de plantare, rarire sau completare cu arbori, arbusti si material floricol 
pentru spatiile verzi 

• asigura ingrijirea, dezvoltarea si plantarea in conditii normale a semintelor si plantelor de 
sara; 

• se ingrijeste de inmultirea materialului floricol si de conservarea acestuia in sezonul rece; 
• efectueaza taierile de regenerare a arborilor, arbustilor si gardurilor vii; 
• efectueaza cositul zonelor verzi la timp si in conditii optime; 
• se ingrijeste ca intreaga plantatie din unitate sa fie udata la timp si in cantitate suficienta; 
• se ingrijeste de procurarea si recoltarea la timp a semintelor de flori, asigurand buna 

depozitare a lor si folosirea in timp util; 
• asigura intretinerea aleilor; 
• raspunde de pastrarea, intretinerea si utilozarea corespunzatoare a sculelor si utilajelor pe 

care le are i in primire; 
• se ingrijeste de intretinerea parcurilor si a bancilor din parcuri; 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
        Soferul - atribuţii: 
• Va asigura conducerea autoturismelor aflate in dotarea unitatii; 
• Efectueaza transporturile mentionate in foaia de parcurs; 
• Intretine si exploateaza mijlocul de transport incredintat conform cartii tehnice a 

autovehiculului si a normelor in vigoare; 
• Raspunde de starea tehnica a autoturismului; 
• Raspunde de securitatea si integritatea persoanelor sau a bunurilor transportate. 
• Respecta prevederile Codului Rutier si raspunde de incalcarea acestuia : civil, material sau 

penal, dupa caz; 
• Are obligatia de a informa conducerea unitatii ori de cate ori constata defectiuni tehnice la 

masina din dotare si de a solicita aprobarea efectuarii reparatiilor necesare; 
• Nu are permisiunea de a utiliza autoturismul in scop personal in afara orelor de program; 
• Gestioneaza carburantii si lubrefiantii conform normelor legale in vigoare. Raspunde de 

integritatea inventarului primit si de buna utilizare a acestuia; 
• Respecta programul de lucru stabilit; 
• Raspunde de respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare; 
• Raspunde si respecta normele PSI si de protectia muncii in vigoare; 
• Respecta Regulamentul Intern al unitatii. 
• Va anunta orice eveniment deosebit ivit sefului ierarhic superior. 
• I se interzice consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
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    Muncitor aprovizionare-manipulant bunuri - atribuţii: 

• sorteaza si aranjeaza alimentele si materialele in magazii, in asa fel incat sa asigure o 
perfecta pastrare cantitativa si calitativa, precum si posibilitatea ca eliberarea sa se faca in 
minim de timp si in cele mai bune conditii; 

• intretine incaperile magaziei, utilajele, instalatiile frigorifice, precum si aparatele de 
masurat in perfecta stare- cf.normelor in vigoare; 

• urmareste buna functionare a instalatiilor frigorifice si de ventilatie sesizand orice 
defectiune magazinerului; 

• efectueaza zilnic curatenia in toate incaperile si dependintele magaziei; 
• pastraza confidentialitatea locului de munca 
• respecta Regulamentul Intern al spitalului 
• se preocupa permanent de ridicarea cunostintelor profesionale; 
• pastreaza secretul de serviciu; 
• executa orice alte sarcini primate din partea conducerii unitatii 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
       Muncitor necalificat - atribuţii: 

• întretine curatenia în spatiul verde al unităţii, a aleilor şi la întrarea principala; 
• mentine curatenia la rampa de gunoi împreună cu ingrijitorii din secţie, după caz; 
• execută lucrari de sapat şi plantat material floricol; 
• participa la operatiunile impuse de reorganizarea sau mutarea secţiilor; 
• execută lucrari de manipulare a bunurilor în vedera depozitarii lor; 
• întretine curatenia în curtea unităţii; 
• asigura mentinerea curateniei la rampa de gunoi; 
• asigura şi raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă şi antiseptice, respectă 

circuitele funcţionale satbilite; 
• participa la toate operatiile impuse de reorganizarea spatiilor; 
• asigura şi raspunde de predarea - primirea la spalatoria unităţii a uniformelor de 

protecţie a salariaţilor din birouri; 
• poarta echipament de protecţie adecvat; 
• asigura transportul şi depozitarea materialelor de curatenie şi dezinfectie 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 

 
 
V.11.9.  BLOCUL ALIMENTAR  
 
ORGANIZARE: 

Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, 
amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia: 
Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

• bucătăria propriu-zisă; 
• spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 
• cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul; 
• cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi; 
• spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie; 
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• spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie; 
• oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii; 
• vestiar pentru personalul blocului alimentar; 
• grupul sanitar 
• camere frigorifice 
• magazii de alimente; 

Spaţiile vor fi utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc şi 
respectă circuite distincte pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, 
respectându-se procesul tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand 
încrucişările între fazele salubre şi cele insalubre. 
 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• pastrarea alimentelor in conformitate cu normele igienice  
• verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente si ale celor receptionate  
• prepararea hranei in conformitate cu regimul dietetic recomandat  
• repartizarea hranei bolnavilor pe sectii  
• respectarea orelor de masa ale bolnavilor  

 
Punctul de dietetica are următoarele atribuţii: 

• supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
• realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
• controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele   
• pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; 
• ontrolează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor   
• despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere; 
• calculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare; 
• întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 
• verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
• totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte  
• foaia de observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt 

înscrise  
• alimentele şi cantităţile necesare pentru fiecare dietă; 
• răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente; 
• controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea    
• alimentelor; 
• organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 
• alte atributii specifice; 

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
Atribuţii generale 

• Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, 
investigaţii de laborator conform controlului medical periodic anual şi legilor în 
vigoare. 

• Personalul are obligaţia de să-şi însuşească întrucţiunile privitoare la igiena de la locul 
de muncă. 

• Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 
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• va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le 
execută, pe toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori 
este nevoie. Se interzice personalului de la camera de curăţat zarzavat, să între în 
camera unde se distribuie alimentele preparate către secţii. 

• se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, 
pentru întreţinerea curăţeniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. Acest personal poate 
ajuta la curăţenia utilajelor şi sculelor cu care se lucrează (maşini de tocat, de gătit, 
cuţite, polonice, etc.). 

• se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe. 
• se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al 

alimentelor.( NU se va utiliza la încălzirea bucătăriei). 
• NU se va lăsa focul aprins nesupravegheat. 
• Se va desemna persoana responsabilă de verificarea stingerii focului înainte de 

părăsirea bucătăriei. 
• Se va purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de 

aprindere a persoanei la maşina de tocat carne, robotul de bucatarie, maşina de curăţat 
cartofi, sau să fie inflamabil. Se recomandă îndepărtarea bijuteriilor în timpul 
procesului de preparare a alimentelor. 

• Asistenta dieteticiană are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din 
bucătărie la intrarea în serviciu (leziuni cutanate, tulburări digestive, febră, etc). 

• Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului 
alimentar. 

• Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 
• Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 
• Este interzisă păstrarea alimentelor prepareate în vase descoperite, precum şi 

amestecarea celor rămase cu cele proaspăt pregătite. 
• Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora 

şi felul alimentelor. Probele se vor ţine la frigider timp de 48 de ore. 
• Asistentul medical în specialitatea dietetică 
 

ASISTENTA DIETETICIANA sau persoana responsabila cu alimentatia pe spital: 
• controleaza pregatirea alimentelor si respectarea prescriptiilor medicale; 
• controleaza respectarea normelor igienico – sanitare in bucatarie si blocul alimentar, 

curatenie si dezinfectia curenta a veselei; 
• verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza spitalul, modul 

de pastrare in magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 
• 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; 
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• controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea 
alimentelor; 

• organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa; 
• respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 
• face parte din Comisia de alimentatie pe spital; 
• efectueaza triajul epidemiologic al personalului din blocul alimentar scotand din functie 

pe cei suspecti sau contactati de boli transmisibile; urmareste efectuarea controlului 
medical periodic de catre personalul blocului alimentar; 

• urmareste tinuta, igiena individuala si comportamentul igienic al pesonalului 
bloculuialimentar; 

• supravegheaza curatenia, buna intretinere a instalatiilor, ustensilelor, veselei si spatiilor 
din blocul alimentar ca si dezinfectia si dezinsectia curenta a acestora; 

• intocmeste documentul cumulativ prescris cu gramajele care au stat la baza intocmirii 
listei de alimente si a listei de comenzi pentru aprovizionare; 

• viziteaza la ora de distribuire a mesei sectiile de bolnavi urmarind modul cum sunt 
respectateregimurile; 

• participă la eliberarea alimentelor din magazie; 
• asigură şi verifica respectarea normelor de igienă de catre personalul din subordine şi 

modul în care se respectă circuitele funcţionale; 
• asigură şi verifica respectarea normelor de protecţia muncii şi a incendiilor; 
• respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de 

natura acestora . 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
BUCATARUL: 

• prepară dietele repartizate de asistenta dieteticiana; 
• respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor; 
• respectă regulile de igienă sanitară; 
• distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie; 
• urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor 

asistentului de igienă. 
• răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor; 
• participă la prepararea hranei, executând indicaţiile bucătarului şef sau a asistentelor 

dieteticiene; 
• distribuie dimineaţa pâinea şi micul dejun în secţie; 
• participă la distribuirea mesei la prânz sau seara; 
• sesizează conducerea compartimentului de deficienţele semnalate în funcţionalitatea 

utilajelor din dotarea bucătăriei; 
• însoţeşte transportul de alimente de la magazie la bucătărie; 
• efectuează operaţiunile pentru tocarea cărnii, prepararea piureurilor, maionezelor, 
• etc.; 
• urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a 

alimentelor; 
• dirijează procesul de curăţire în bucătărie; 
• pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene; 
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• asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi 
antiseptice, a normelor de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite; 

• respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele 
funcţionale stabilite; 

• răspunde de curatenia din spatiul arondat serviciului. 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
MUNCITORUL NECALIFICAT 

• se subordoneaza in totalitate bucatarului sef; 
• participa la intrega activitate de pregatire a alimentatiei care se desfasoara la blocul 

alimentar; 
• ajuta la transportul alimentelor in bucatarie; 
• efectueaza curatatul si spalatul legumelor si zarzavaturile care urmeaza sa se foloseasca 

la pregatirea meniurilor; 
• executa spalatul vaselor din bucatarie, a veselei si tacamurilor folosind spalatoarele din 

blocul alimentar; 
• efectueaza curatenia zilnica a blocului alimentar, grup sanitar si vestiar, asigurand o 

stare de curatenie optioma in toate spatiile; 
• asigura descarcarea alimentelor cu care se aprovizioneaza unitatea sanitara si 

depozitarea acestora in bmagaziile blocului alimentar; 
• asigura incarcarea hranei preparate pentru distributie la celelalte statioanare ale unitatii; 
• ajuta la curatarea, spalarea si dezinfectarea autovehicolelor unitatii destinate 

transportului hranei preparate catre bolnavi; 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
 
V.11.5.10.  SPALATORIE  
 
ORGANIZARE 

Compartimentul de lenjerie si spalatorie are urmatoarea organizare:  
- punctul de colectare si triere a rufariei aduse;  
- bazinele de dezinfectia rufariei;  
- camerele de storcatoare;  
- uscatoria;  
- calcatoria mecanica (camera de calandre);  
- calcatoria manuala;  
- punctul (depozitul) de pastrare si distribuire a obiectelor curate;  
- punctul de repararea rufariei;  
- punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.  
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 

• asigurarea integritatii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care sa 
raspunda de corecta conservare si manipulare a intregului inventar;  

• administrarea si gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale si 
gospodaresc primite in dotare de la magazia spitalului;  
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• primirea din sectii, laboratoare, poli clinici si alte compartimente de lucru a spitalului a 
echipamentului si cazarmamentul folosit (murdar);  

• eliberarea, in schimbul obiectelor murdare, a unei cantitati egale cu cea predata de 
obiecte curate si in buna stare;  

• efectuarea dezinfectiei, spalarii, repararii, calcarii si pastrarii intregului echipament si 
cazarmament al spitalului;  

• trierea inventarului moale in vederea casarii celui uzat, cu conditia incadrarii in cotele 
maxime de inlocuire;  

• depozitarea inventarului moale propus casarii, pana la scoaterea lor definitiva din uz;  
• inlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;  
• asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodaresc:  
• clinici, sectii, policlinici si blocul central de lenjerie si echipament din punctul de 

colectare a obiectelor murdare si punctul de distribuire a celor curate;  
• asigurarea intocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire in situatia in care nu se 

poate returna sectiilor o cantitate egala de echipament cu cea primita spre spalare;  
• organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control 

periodic, cel putin o data pe luna, pentru a se determina situatia faptica;  
 

• asigurarea functionalitatii masinilor de spalat, storcatoarelor si uscatoarelor, semnaland 
serviciul administrativ si atelierului de reparatii - intretinere eventualele deficiente 
survenite in functionarea lor;  

• trierea si asigurarea repararii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;  
• asigurarea aprovizionarii cu materiale necesare spalatului rufariei conform normelor de 

consum stabilite pe unitate;  
• asigurarea intretinerii starii igienico-sanitare a spatiilor de munca si a utilajelor;  
• respectarea normelor PSI si SSM;  
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale 
 

 
ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
SPALATOREASA CU GESTIUNE 

• conduce activitatea spalatoriei si asigura spitalul cu rufe curate, la timp 
• raspunde de starea de curatenie a spalatoriei si de buna intretinere a utilajelor sesizand seful 

ierarhic de orice defectiune constatata; 
• primeste rufaria murdara din sectii; 
• indruma si asigura respectarea procedeelor tehnice de sortare, dezinfectie, spalare, fierbere, 

albire, etc. 
• Verifica starea rufariei si cea necorespunzatoare o preda lenjeresei pentru reparatii; 
• Raspunde de dezinfectia rufelor inainte de inmuiat 
• Raspunde si participa la spalatul, calcatul si depozitarea rufelor, respectand normele 

igienico sanitare si regulile epidemiologice privind dezinfectia si folosirea utilajelor din 
spalatorie; 

• Raspunde de calitatea lucrarilor din spalatorie 
• Tine evidenta rufelor primite pentru spalat, si acelor curate predate spre sectii; 
• Se ingrijeste ca personalul spalatoriei sa aibe echipament de protectie; 
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• Raspunde de respectarea circuitelor functionale si a normelor de igiena si protectia muncii 
in cadrul spalatoriei; 

• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor ei. 
 
SPALATOREASA 

• Raspunde de starea igienico- sanitara la locul de munca si a utilajelor pe care le 
foloseste;  

• Primeste materialele necesare spalarii rufelor,pe care le utilizeaza conform normelor;  
• Executa curatenia la locul de munca;  
• Efectueaza dezinfectia rufelor inainte de inmuiere si spalare;  
• Dupa spalare si uscare,rufele trebuie calcate si controleaza starea acestora;  
• Preda rufele curate, spalate, calcate ce urmeaza a fi date in folosinta;  
• Poarta echipament de protectie si executa orice alte sarcini date.  
• Nu are voie a parasi spitalul cu echipamentul de protectie; 
• Raspunde si respecta normele PSI si de protectia muncii; 
• Raspunde de gestionarea si colectarea deseurilor conf. normelor legale; 
• Respecta Regulamentul Intern al unitatii. 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor ei. 
 

 
 

V.11.5.11.  GARDEROBA  
 
ORGANIZARE 

• Este organizat ca si compartiment unic pe unitate 
 

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI 
• Primirea si pastrarea  obiectelor de imbracaminte si alte bunurilor personale ale 

bolnavilor internati si apoi restituirea acestora la internare. 
 

ATRIBUTIILE PERSONALULUI 
GARDEROBIERUL 

• primirea, pastrarea si restituirea obiectelor de imbracaminte si alte bunuri apartinand 
celor care participa la activitatea ce se defasoara in amfiteatru;  

• primirea si predarea bunurilor lasate la garderoba se face numai pe baza de ecusoane 
numerotate, ce sunt eliberate de garderobiera la primirea acestor 

      bunuri. 
• Executa curatenia si dezinfectia la locul de munca;  
• Poarta echipament de protectie si executa orice alte sarcini date.  
• Nu are voie a parasi spitalul cu echipamentul de protectie; 
• Raspunde si respecta normele PSI si de protectia muncii; 
• Respecta Regulamentul Intern al unitatii 
• Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor ei. 
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CAPITOLUL  VI  

COMISII CARE FUNCTIONEAZA IN UNITATE  
 

Comisia medicamentului 
• Avand in vedere necesitatea optimizarii utilizarii medicamentelor precum si folosirea 

judicioasa a fondurilor banesti destinate medicamentelor, la nivelul sanatoriului s-a 
infiintat si functioneaza Comisia Medicamentului formata din 5 membrii, dintre care:  

- 1 presedinte – farmacistul–sef; 
- 4 membrii. 

Atributiile Comisiei Medicamentului:   
• stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta 

accesibile in farmacia sanatoriului; 
• stabilirea unei liste de medicamente care se achizitioneaza doar in mod facultativ, la 

cazuri bine selectionate si documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma 
trebuie sa prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea, sustinute cu buletine 
de analiza si recomandari de experti; 

• analiza referatelor de necesitate trimise directiunii in vederea aprobarii si avizarea lor 
de catre medici specialisti corespunzator profilului de actiune al medicamentului 
solicitat. 

• verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfunctiile in 
asistenta medicala; 

• verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara 
a situatiei financiare; 

• elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe 
bibliografie nationala si internationala si pe conditiile locale; 

• solicitarea de rapoarte periodice de la sefii de sectie privind administrarea de 
medicamente in functie de incidenta diferitelor afectiuni; 

• dispunerea, daca e cazul, a intreruperii administrarii de medicamente cu regim special 
in cazul cand acel tratament se considera inutil. 

 
 Comisia de disciplina 
 In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1344/2007 privin normele de 
organizare si functionare a comisiilor de disciplina , a Codul Muncii si cu aprobarea Comitetului 
Director functioneaza Comisia de Disciplina care-si exercita atributii conform legislatiei in 
vigoare, pentru solutionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplina, obligatiilor de 
serviciu cat si a normelor de comportare.  
 Comisia de Disciplina feste formata din 4 membrii, avand urmatoarea componenta: 
 - 1 Coordonator comisie; 
 - 1 Membru titular desemnat de Sanatoriu; 
 - 1 Membru titular desemnat de sindicat; 
 - 1 Secretar  
Atributiile Comisiei de Disciplina: 

• stabilirea imprejurarilor in care a fost savarsita fapta; 
• analiza gradului de vinovatie a salariatului precum si consecintele abaterii disciplinare; 
• verificarea eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 
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• efectuarea cercetarii disciplinare prealabile; 
 

• Modalitatea de functionare a Comisiei de Disciplina este cea identificata in Hotararii de 
Guvern nr.1344/2007 privin normele de organizare si functionare a comisiilor de 
disciplina . 

 
 Comisia de analiza a decesului 
 In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privin reforma in domeniul sanatatii cu modificarile 
si completarile ulerioare si Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 921/2006 privind stabilirea 
atributiilor comitetului director din cadrul spitalului la nivelul sanatoriului se constituie 
Comisia de analiza a decesului, formata din 4 membrii, in urmatoarea componenta: 
 - 1 coordonator comisie; 
- 2 membri; 
- 1 secretar; 
Atributiile Comisiei de analiza a decesului sunt: 

• analizeaza si cerceteaza cauzele de deces in unitatea sanitara, precum si calitatea 
serviciilor si ingrijirilor medicale acordate pana la deces, in functie de circumstantele in 
care a survenit decesul, sesizand organele abilitate  

• incheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat in unitatea sanitara; 
• intocmeste rapoarte periodice privind activitatea desfasurata, pe care le prezinta 

Managerului Sanatoriului. 
 

• In vederea pregatirii lucrarilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de completarea 
dosarului de deces, care cuprinde:  

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

• copie de pe fisa medicala a pacientului;  
• copie de pe foaia de observatie tip infirmerie si foaia de observatie clinica; 
• copie de pe certificatul constatator al mortii;  
• Pentru fiecare deces analizat se intocmeste un proces-verbal semnat de presedinte, 

secretar si de membrii specialisti care au participat la analiza decesului ce cuprinde 
concluziile privind cauza decesului, modul de acordare a serviciilor si ingrijirilor 
medicale si propuneri de masuri.  

• In cazul in care se constata deficiente in ceea ce priveste acordarea asistentei medicale 
inainte de producerea decesului, Comisia va aduce aceasta situatie la cunostinta 
Managerului sanatoriului si va solicita Colegiului Medicilor din Romania analiza 
cazului respectiv si aplicarea masurilor disciplinare prevazute de dispozitiile legale in 
vigoare. 

• Manipularea cadavrelor in cadrul unitatii sanitare se face dupa cum urmeaza: 
• Decesul se constata de catre medicul curant sau de medicul de garda care consemneaza 

data si ora decesului in foaia de observatie cu semnatura si parafa; medicul curant, sau 
in lipsa acestuia, medicul de garda care a constatat decesul scrie epicriza de deces, 
mentionand data completarii acesteia, semneaza si parafeaza. 

• Dupa constatarea decesului, cadavrul este pastrat 2 ore in sectia unde a fost internat 
pacientul, intr-o camera special amenajata. 
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• Anuntarea apartinatorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face 
dupa 2 ore de la constatarea acestuia de catre un reprezentant al sanatoriului, special 
desemnat. 

• Dupa 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morga de catre brancardierii sectiei 
unde a decedat bolnavul si este depus in frigiderul mortuar/camera frigorifica. 

• Decedatul este transportat dezbracat, fara obiecte pretioase, precum: inele, cercei, 
invelit intr-un cearsaf sau introdus intr-un sac de plastic opac; se va mentiona in scris, 
pe biletul de insotire a decedatului, prezenta de proteze dentare fixe din aur. 

• Decedatului i se va aplica, de preferinta pe antebrat, o bratara de identificare cu: numele 
si prenumele, varsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, numarul foii de 
observatie. 

• Decedatul este inscris in registrul de inregistrare a decedatilor, care include: numele si 
prenumele, varsta, ultimul domiciliu, data nasterii, codul numeric personal, data si ora 
decesului, sectia unde a fost internat pacientul, numarul foii de observatie, diagnosticul 
de deces, numele medicului curant. 

• se comunica in scris apartinatorilor decedatului, daca apartinatorii solicita in scris 
directiei sanatoriului eliberarea acestuia. 

 
 Comisie pentru Protectia Muncii, in conformitate cu Ordinul M.M. nr. 933/2003 si Legea 
90/1996, republicata cu modificarile ulterioare;  
• Comitetul de sanatate si securitate a muncii, in conformitate cu OMM 933/25.11.2003  
• Nucleul responsabil cu colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor provenite 
din activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu prevederile OMS 219/2002. Verificarea 
existentei bunurilor materiale, in conformitate cu Legea 82/1991 si ord. MF 2388/1995.  
 
Comitetului pentru situatii de urgenta si centrul operativ cu functionare temporara, in 
conformitate cu OMS 199/2005 si adresei DSPMB nr. 675/28.04.2005;  
 
Comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari, in 
conformitate cu OMF 1012,1013/2001, OUO 60/2001 coroborat cu HOR 461/2001.  
 
Comisii de receptie cantitativa si calitativa, in conformitate cu Legea 22/1969 coroborat cu HO 
2230/1969 si OMF 1753/2004.  
 
Comisia pentru instruirea personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in 
conformitate cu Ord. 60/1997, Ordinului 1080/2000 privind intruirea DOSI-001 si a Ordinului 
nr. 1023/1999 privind prevenirea si stingerea incendiilor DOPSI -001.  
 
Comisie de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii, in conformitate cu prevederile 
Legii 22/2002, HO 2230/1969 si OMF 1753/2004;  
 
Comisie de nutritie;  
 
Comisia de norme proprii de consum, pentru desfasurarea in bune conditii a analizei cererilor 
de produse;  
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Comisie pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in conformitate cu 
O.U.G.34/2006, R.G. 925/2006, legea 337/2006.  
 
Managerul desemneaza:  
Persoana imputemicita cu acordarea vizei de control preventiv propriu, in conformitate cu 
OMFP 1792/2002, coroborat cu Legea 500/2002, OMF 522/13.05.2003 si precizarile 
metodologice ale DSPMB nr. 10837/2004.  
 
Persoanele imputemicite pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, in 
conformitate cu 00 nr. 119/1999, Legea 500/2002, OMFP 1792/2002,OMF 522/2003 si 
pricizarilor DSPMB 10837/2004;  
 
Persoana rasponsabila de efectuarea licitatiilor in sistem electronic;  
 
Persoanele cu drept de semnatura pentru plata cheltuielilor, in limita fondurilor disponibile, 
in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 si Ord.45/2003.  
 
Responsabili cu produsele si substantele toxice si stupefiante, in conformitate cu prevederile 
Decretului 466/1979, Legii 73/1969, Legii 103/1970 si deciziei OMSF 95/2003;  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112

CAPITOLUL VII 
CIRCUITELE FUNCTIONALE DIN CADRUL SPITALULUI DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD  SI RESPECTAREA ACESTORA 

 
 
Circuitele din  Spitalului sunt organizate astfel încât pe fiecare secţie si in cadrul fiecarui 
compartiment există un flux continuu al activităţii , evitându-se încrucişările diferitelor circuite 
specifice septice cu cele aseptice. 
 
Circuitul Documentelor  

• Circuitul documentelor in cadrul  spitalului de pneumoftiziologie  va fi intocmit ulterior, 
de catre Directorul Financiar Contabil si va fi consemnat intr-un grafic de circulatie al 
documentelor, ce va face parte integranta din prezentul Regulamen.  
 

Circuitul bolnavului:  
• Internarea este primul contact al bolnavului cu spitalul, ea este hotaratoare pentru 

castigarea increderii lui. Greselile facute cu ocazia internarii provoaca ingrijorarea si 
neincrederea bolnavului ceea ce va dauna procesului de vindecare. 

• Internarea pacientilor se face pe baza trimiterilor emise de dispensarlele medicale sau 
cabinetele medicale particulare. Bonavii internati sunt inscrisi in biroul serviciului de 
primire, in registrul de internari. Tot aici se completeaza foaia de observatie clinica si 
datele de identitate. 

• In cazul internarii unor persoane gasite pe strada sau in localuri publice in stare de 
incostienta, fara actele necesare identificarii lor, asistenta de la serviciul de primire va 
instiinta imediat oficiul juridic prin adresa scrisa la care va atasa copia foii de observatie. 
Oficiul juridic are obligatia de a anunta sectia de politie in raza teritoriala a carei se afla, 
in vederea identificarii pacientului. In cazul in care bolnavul poate fi identificat, se va 
instiinta imediat familia. 

• Bolnavii vor fi examinati la internare de medicul de garda. In acest scop, acesta va culege 
datele anamnestice de la bolnav sau de la insotitor, date pe care le va trece imediat in 
foaia de observatie ale bolnavului. 

• In baza OMSP nr. 1019/ 2006, pitalul primeste bolnavi si prin transfer de la alte unitati 
spitalicesti, daca bolnavul apartine profilului nostru 

• Hainele si efectele fiecarui pacient internat vor fi inregistrare in vederea inmagazinarii pe 
perioada cat bolnavul va fi internat. Pentru hainele preluate si depuse la garderoba se va 
elibera bolnavului sau insotitorului un bon de preluare, iar obiectele de valoare (acte, bani 
etc) vor fi predate insotitorului sau depuse la administratia spitalului cu proces verbal, din 
care un exemplar se preda bolnavului sau insotitorului. 

• In cazul bolnavilor inconstienti sau psihici care sosesc in spital fara insotitor, bonul de 
haine si un exemplar din procesul verbal asupra obiectelor de valoare depuse la 
administratia spitalului pentru pastrare, se ataseaza la foaia de observatie a bolnavului. 

• La nevoie hainele vor fi supuse deparazitarii si dezinfectarii, inainte de inmagazinare.  
• Dupa stabilirea diagnosticului, inainte de a i dus in sectie, bolnavul va fi inbaiat si daca e 

cazul, deparazitat. Dupa terminarea baii, bolnavul va fi uscat si trecut in camera de 
imbracare. Aici bolnavul va fi imbracat cu pijama, ciorapi si papuci. 
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• Bolnavul pregatit conform prevederilor art anterior va fi dirijat la sectia indicata de 
serviciul de primire sau camera de garda. 

• Bolnavul va fi condus sau transportat apoi in salon, unde va primi patul lui. 
• La sosirea in salon, inainte de a se culca, bolnavul va fi initiat asupra regulamentului de 

ordine interioara a spitalului. 
• Pacientul va fi sups apoi tuturor practicilor medicale pentru determinarea parametrilor 

acestuia care vor fi consemnati  in foaia de observatie. 
• Toate datele privind pacientul ajuns la salon vor fi transmise catre asitenta  de sectie 

pentru a fi consemnate in registrul de internare al sectiei. 
• Pentru asigurarea alimentelor necesare bolnavului pentru ziua respectiva, asistenta 

medicala completeaza foaia de alimentatie, trimisa anterior de catre blocul alimentar, cu o 
anexa privind necesarul de alimente al bolnavului nou sosit. In ziau urmatoare bolnavul 
figureaza in toate evidentele si bonurile de cerere ale sectiei. 

• Momentul plecarii bolnavului din spital este stabilit de medicul sef de sectie. Asistenta va 
fixa impreuna cu bolnavul ora plecarii pentru a-i putea asigura alimentatia pana in ultimul 
moment. 

• Bolnavul va fi insotit de catre asistenta la garderoba, de unde isi va recupera hainele. 
Apoi va preda acesteia efectele spitalului. 

• Inainte de a parasi spitalul, bolnavul va fi verificat de catre asistenta daca are biletul de 
iesire si reteta prescrisa pentru tratamentul postspitalicesc. El va fi urmarit de catre 
asistenta pana la parasirea spitalului. 

• Bolnavul poate pleca din spital si la cerere proprie. Daca cererea lui nu concorda cu 
parerea medicului, sef de sectie, si nu se lasa convins de necesitatea sederii mai departe 
pentru continuare tratamentului, atunci el va da o declaratie iscalita asupra raspunderii pe 
care si-o asuma odata cu parasirea spitalului. In cazul bolnavilor minori, declaratia va fi 
data de parinti sau tutorele acestora. 

• Bolnavii suferinzi de boli transmisibile care prezinta pericol pentru anturajul lor nu pot fi 
extrnati pe raspundere proprie sau a familiei. 

• Daca bolnavul nu se supune tratamentului ce i s-a prescris sau prin comportarea lui 
dezorganizeaza viata din spital, medicul sef are dreptul de a dispune evacuarea lui daca 
aceasta nu ii pericliteaza viata. 

 
• In caz de deces, decedatul va fi scos din evidentele sectie si va fi transportat in liniste 

catre morga. 
 
Circuitul persoanelor străine 

• Persoanele străine care au relaţii cu administraţia, vor fi îndrumate către compartimentul 
respectiv astfel încât să se evite intersecţia cu celelalte circuite din cadrul Institutului. 

 
 
 
Circuitul Vizitatorilor. 
 

• Accesul vizitatorilor în  incinta spitalului este permiszilnic intre orele 14,00-18,00 si se 
va face numai pe baza buletinului. La prezentarea buletinului, vizitatorul va primi o 
pelerina, avand obligatia de a o purta pe toata durata vizitei in cadrul spitalului. 
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• In cazuri exceptionale, cu permisiunea speciala a medicului sef se pot vizita bolnavii si in 
afara programului obisnuit de vizite. 

• Nu pot intra in incintai mai mult de 2 vizitatori pentru un pacient. 
• Asezarea vizitatorilor pe marginea paturilor este interzisa. Nerespectarea acestei norme 

va atrage dupa sine sanctionarea asistentei de salon. 
 
 
Circuitul personalului  

• În spital  sunt amenajate vestiare speciale, pentru întreg personalul angajat, unde aceştia 
au obligaţi să-şi lase obiectele personale, apoi vor merge la locul de muncă pe fluxul de 
circulaţie stabilit. 

• Personalul nu are voie să părăsească locul de muncă. Acest fapt este posibil numai daca 
este în interesul serviciului, cu acordul sefului de sectie sau de compartiment În  
bucatarie, spalatorie este interzisă pătrunderea altui personal sanitar, decât cel încadrat în 
locurile respective sau special chemat. În situaţii speciale se vor lua măsuri necesare de 
acces în aceste secţii: halat protector, mască etc. 

 
Circuitul medicamentelor 

• Medicamentele prescrise la vizita sunt notate in foaia de observatie a pacientului. 
• Pe baza prescriptiilor din foile bolnavilor se vor scrie condicile de medicamente catre 

farmacie. 
- Pentru satisfacerea necesitatilor de medicamente neprevazute, a urgentelor, a medicatiei 
bolnavilor internati dupa ora vizitei, precum si a materialelor necesare tratamentelor 
curente, in fiecare sectie cu paturi, exista un stoc de medicamente si materiale, denumit in 
continuare APARAT. Acesta este dotat pe baza unor baremuri, in functie de profilul 
sectiei sau serviciului respectiv. Serviciul de garda al spitalului sau sectiei va fi dotat cu o 
trusa de urgenta continand medicamente in functie de specificul bolnavilor ingrijiti. 

             - Medicamentele consumate in cursul zilei din APARAT sau cu ocazia urgentelor    
           de noapte din trusa de urgenta se vor prescrie in condica de medicamente in ziua  
           urmatoare, pe numele bolnavului caruia i-au fost administrate. 
 

• Este obligatorie existenta unor condici diferite pentru prescriptia medicamentelor zilnice, 
pentru prescriptiile la APRAT si pentru urgenta. 

• Dupa ce au fost completate de catre medicul sectiei, condicile sunt duse la timp la 
farmacie. 

• Medicamentele destinate sectiilor vor fi ambalate si etichetate corespunzator, astfel: 
• medicamentele destinate uzului intern vor fi ambalate in plicuri pe care se va scrie 

mentiunea „INTERN”; 
• solutiile injectabile vor fi ambalate in plicuri pe care se va scrie mentiunea 

„INJECTABIL”; 
• Medicamentele sosesc in sectie pe numele bolnavilor, fiecare intr-o punga separata, cu 

inscriptiile corespunzatoare. 
• Pungile apartinatoare unui bolnav sunt impachetate apoi in cate o punga mai mare de 

hartie, cupreinzand cantitati necesare pentru 1 – 2 zile, cu exceptia unor medicamente 
lichide si unguente care se pot prescrie si in cantitati mai mari. Pungile vor fi verificate si 
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oranduite in ordinea saloanelor si paturilor.  Daca medicamentele sosesc in ambalaje 
originale, nedistribuite, asistenta le va imparti in pungi individuale. 

• Pana la administrare, este obligatoriu ca medicamentele sa stea in oficiul asistentelor, sub 
cheie. 

• Administrarea medicamentelor se face de catre asistenta, inclusiv la pacientii in stare mai 
putin grava. 

• Asistenta este obligata sa asiste bolnavul in timpul administrarii medicamentelor. 
• Este interzisa depozitarea medicamentelor în noptierele bolnavilor, ca şi manipulările 

repetate nejustificate. 
• Medicamentele aduse de bolnavi de acasa trebuie prezentate medicului care va decide 

daca bolnavul trebuie sa continuie tratamentul cu medicamentele de acasa sau nu. 
 
Circuitul probelor biologice pentru examenele de laborator       

• Probele biologice pentru examenele de laborator sunt fi transportate de pe sectie catre 
laborator in vase adecvate metrialului de analizat, atat ca utilitate, cat si ca traditie 
nozocomiala. 

• Recipientele de recoltare trebuie sa fie etichetate inca inainte de a incepe actul recoltarii. 
Datele de pe eticheta trebuie sa corespunda cu cele de pe buletinul de recoltare. 
Buletinele de cerere se vor completa cu toate datele bolnavului, natura produsului, analiza 
ceruta, data recoltarii si numele aceluia care a facut recoltarea. 

• Transportul produselor la laborator trebuie bine pregatit. Recipientele incarcate vor fi 
bine inchise (la nevoie steril). 

• Produsele recoltate se vor transporta imediat la laborator pentru a evita alterarea lor. In 
timpul transportului se va avea grija ca recipientele sa nu fie rasturnate sau scuturate, 
dopurile de vata sa nu fie udate. 

• Transportul produselor de la  dispensarul TBC Brad ,se va face in eprubete asigurate cu 
dopuri de plastic si ambalte in cutii de lemn sau metal. Daca este cazul, pe ambalaj se va 
mentiona „Material Infectios”   

 
Circuitul lenjeriei 

• Bolnavul nou spitalizat trebuie asigurat cu lenjerie curata. 
• Lenjeria se schimba daca pleaca bolnavul, daca se murdareste sau daca a trecut perioada 

maxima de folosire: 5 zile in sectii. 
• Lenjeria murdara va fi adunata pe sectii, in saci galbeni. 
• Este interzisa depozitarea lenjeriei murdare pe sectii. Aceasta va fi transportat zilnic catre 

spalatoria spitalului. 
• Transportul lenjeriei murdare la spalatorie se va face pe carucioare. 
• Este interzis transportul lenjeriei murdare legata in cearceafuri, purtat in spate sau tarata 

pe coridoare. 
• Lenjeria destinata pentru spalatorie va fi insotita de „nota de Spalatorie”, in care se 

evidentiaza numeric felul articolelor de spalat. 
• Aducerea rufelor la spalatorie se va face pe alta cale decat scoaterea celor curate pentru 

ca in eventualitatea unor exemplare infectate sa nu apara infectii nozocomiale produse 
tocmai prin rufele curate date bolnavilor. 
- Forma cea mai operativa si sigura a circulatiei lenjeriei de spital este schimbarea     
  directa a rufariei murdare cu rufarie curata la spalatorie. Acest mod de schimbare   
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   a lenjerie presupune existenta unui stoc circulant de rufe. 
            - In lipsa stocului mentionat la alin. 1, spalatoresele vor iscali de preluarea rufelor   
               murdare si vor elibera sectiei peste 2 zile aceleasi rufe spalate, calcate si   
               reparate. 
            - Rufaria nu trebuie sa ajunga inapoi in sectie in stare rupta, fara nasturi sau fara  
               snururi de lagatura. 
            - Rufaria reparata se va depozita la magazia de rufe curate a spalatoriei si va fi   
               eliberata inschimbul rufelor murdare aduse din sectie. Prin eliberarea dinnou a   
               acestor rufe se inchide circuitul lenjeriei din spital. 
 
Circuitul veselei şi alimentelor.  

 
• In vederea asigurarii alimentelor necesare si potrivite, asistenta sefa, pe baza datelor 

adunate de la asistentele de tura, referitoare la numarul bolnavilor pe categorii de boli si 
dupa indicatiile primite de la medic , alcatuiesc foile de alimentatie pe care le inainteaza 
asistentei dieteticiene care, dupa totalizarea lor le transmite la bucatarie in doua 
exemplare pana la orele 12 ale zilei precedente. 

• Pentru pacientii care vor sosi dupa ora prevazuta la alin. 1, asistentele de tura vor inainta 
direct bucatariei completarile la foile de regimuri. 

• Alimentele preparate sunt trimise la oficiile alimentare din sectii in recipiente 
corespunzatoare. 

• Oficiile alimentare ale sectiilor au obligatia de a avea o parte din incapere cu vesela 
spalata unde sosesc alimentele si o parte cu vesela utilizata, unde se spala (dezinfecteaza) 
vasele utilizate de bolnavi. 

(1) Din vasele colective alimentele vor fi repartizate in vasele 
individuale. 

(2) Vasele colective se spala in sectie, in prima parte a oficiului 
si se trimit inapoi bucatariei. Ele nu vor veni niciodata in 
contact cu bolnavii. 

 
• Vesela utilizata impreuna cu resturile de alimente sunt adunate in cea de-a doua parte a 

oficiului de alimente. Aici resturile alimentare sunt aruncate in vase inchise si 
transportate din sectie pentru a fi distruse. 

• Vesela folosita de catre bolnavi va fi submerjata dupa spalare intr-o solutie dezinfectanta 
timp de 30 de minute, dupa care vor fi clatita din abundenta cu apa. 

• Alimentele ramase in sectie sau acelea pe care le aduc apartinatorii bolnavilor vor fi 
pastrate exclusiv la un frigider destinat pentru acest scop. 

• Se interzice categoric pastrarea alimentelor aduse pentru bolnavi din afara spitalului in 
racitoarele bucatariei sau in ale sectiilor, destinate pentru medicamente sau seruri, precum 
si printre geamurile saloanelor. 

 
Colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

• Colectarea deseurilor se face in urmatoarele tipuri de recipienti: 
• Sacii negri se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, de 

exemplu: ambalaje ale materialelor sterile, floacoane de perfuzie care nu au venit în 
contact cu sângele sau alte lichide biologice, resturi alimentare ( cu exceptia celor 
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provenite de la  pacienţii care reprezintă o posibilă sursă de infecţie), hârtie, bonete şi 
măşti de unică folosinţă, saci şi alte ambalaje din material plastic, recipienţi de sticlă care 
nu au venit în contact cu sânge sau alte lichide biologice. 

• Sacii de culoare galbenă se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase, de exemplu: 
părţi anatomice şi anatomo-patologice rezultate de la blocul operator sau de la laboratorul 
de anatomie patologică, tampoane, comprese îmbibate cu sânge sau alte lichide biologice, 
pansamente sau alte materiale contaminate, recipienţi care au conţinut sânge sau alte 
lichide biologice, câmpuri operatorii, materiale , instrumente şi echipamente medicale de 
unică folosinţă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator. 

• Cutiile cu pereţi rigizi : se folosesc pentru colectarea deşeurilor inţepătoare-tăiatoare, de 
exemplu: seringi de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubuzlatură şi ace, lame 
de bisturiu de unică folosinţă, sticlărie (spartă sau nu) care a venit în contact cu sângele 
sau cu alte lichide biologice. 

• Nerespectarea circuitelor functionale prezentate in prezentul regulament va atrage dupa 
sine sanctionarea celr raspunzatori, in ordine ierarhic descrescatoare (sefi de sectie, 
asistene sef, asistente, infirmiere). 

 
 

CAPITOLUL  VIII  
CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR 

 
 
1. Codul de deontologie medicala cuprinde normele de conduita obligatorii in legatura 
cu exercitiul drepturilor si indatoririlor profesionale ale medicului. 
2. Prevederile prezentului Cod, atat cele ce reamintesc regulile morale pe care orice 
medic trebuie sa le respecte, cat si cele care privesc aspecte tehnice, precum si comportarea fata 
de confrati, sunt obligatorii pentru medicii din evidenta Colegiului Medicilor. Medicii care au 
activitati in invatamant raspund in respectarea acestor norme de cei pe care ii au in indrumare. 
3. Sanatatea omului este telul suprem al actului medical. Obligatia medicului consta in 
a apara sanatatea fizica si mentala a omului, in a usura suferintele, in respectul vietii si 
demnitatii persoanei umane, fara discriminari in functie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, 
nationalitate, conditie sociala, ideologie politica sau orice alt motiv, in timp de pace ca si in timp 
de razboi. Respectul datorat persoanei umane nu inceteaza nici dupa moartea acesteia. 
4. In exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care 
primeaza asupra oricaror altor interese. 
5. In exercitarea profesiei sale, medicul este obligat sa respecte drepturile fundamentale ale 
omului si principiile etice in domeniul biomedical. Colegiul Medicilor din Romania va actualiza 
periodic prevederile prezentului cod de deontologie in concordanta cu declaratiile si conventiile 
la care Romania este parte, privind etica in domeniul biomedical. 
6. Este interzis medicului, in exercitarea profesiei sale, sa impuna pacientului opiniile 
sale personale de orice natura ar fi acestea. 
7. Medicul nu trebuie sa inceteze niciodata, in decursul vietii sale profesionale, sa-si 
insuseasca achizitiile stiintei medicale, in scopul imbunatatirii cunostintelor sale medicale. 
8. Medicul trebuie ca, in conformitate cu abilitatile si cunostintele sale, sa contribuie la 
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informarea obiectiva a publicului si autoritatilor medicale in ceea ce priveste problemele 
medicale. Medicul care ofera informatii medicale in mass-media trebuie sa verifice modul in care 
afirmatiile sale sunt facute publice si sa ia atitudine in cazul denaturarii acestora. 
 
INDATORIRI GENERALE 
Sectiunea A - Despre independenta profesionala a medicului si responsabilitate 
9. Medicul are independenta profesionala absoluta, libertatea absoluta a prescriptiilor si actelor 
medicale pe care le considera necesare, in limitele competentei sale si este raspunzator pentru 
acestea. In cazul limitarii prin constrangeri administrative si/sau economice a independentei sale, 
medicul nu este raspunzator. 
10. Medicul nu va garanta vindecarea afectiunii pentru care pacientul i s-a adresat. 
11. In activitatea medicala ce se desfasoara in echipa (sectii de spital, proces de invatamant 
medical tip rezidentiat), raspunderea pentru actele medicale apartine sefului echipei in limitele 
atributiilor administrative de coordonare, si medicului care efectueaza direct actul medical, in 
limitele competentei sale profesionale si rolului care i-a fost atribuit de seful echipei. In echipele 
interdisciplinare, seful echipei se considera a fi medicul din specialitatea in care s-a stabilit 
diagnosticul major de internare, daca nu exista reglementari speciale care sa prevada altfel. 
12. Incredintarea totala sau partiala a obligatiilor proprii catre alte persoane, in lipsa controlului 
personal, constituie abatere deontologica. 
13. Exprimarea consimtamantului informat al pacientului pentru tratament nu inlatura 
responsabilitatea medicului pentru eventualele greseli profesionale. 
 
Sectiunea B - Secretul profesional 
14. Secretul medical este obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 
15. Face obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, in timpul exercitarii profesiei sale, a 
aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, 
precum si probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstante in legatura cu 
boala. Secretul profesional persista si dupa terminarea tratamentului sau moartea pacientului. 
16. Secretul profesional trebuie pastrat si fata de apartinatori, daca pacientul nu doreste 
altfel. 
17. Secretul profesional trebuie pastrat fata de colegi, cadre sanitare si institutiile medicale care 
nu sunt implicate in actul medical al pacientului in cauza. 
18. In comunicarile stiintifice, cazurile vor fi in asa fel prezentate, incat identitatea bolnavului sa 
nu poata fi recunoscuta. 
19. In cazul in care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul 
mass mediei la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii sefi ai unitatilor medicale sunt 
obligati sa ia toate masurile in asa fel incat accesul mass-mediei la pacient sa se faca numai cu 
acceptul medicului curant si al pacientului. Acordarea de informatii cu privire la un anumit caz 
se poate face numai cu acordul pacientului, a medicului curant si al sefului unitatii medicale. 
20. Evidentele medicale trebuie pastrate ca materiale secrete profesionale. 
 
Sectiunea C - Reguli generale de comportament in activitatea medicala 
21. Medicul nu poate trata un pacient fara a-l examina medical in prealabil, personal. Numai in 
cazuri exceptionale, de urgenta sau in cazuri de forta majora (imbolnaviri pe nave maritime 
aflate in mers, pe avioane in zbor, locuri inaccesibile sau in timp util) se vor da indicatii de 
tratament prin mijloace de telecomunicatii. 
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22. Medicul poate executa o activitate medicala doar daca are pregatire si practica suficienta 
pentru aceasta. Aceasta prevedere nu se aplica in cazuri de urgenta vitala, care nu poate fi 
rezolvata altfel. 
23. Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate si pentru manuirea 
carora are pregatire sau suficienta practica. 
24. Daca in urma examinarii sau in cursul tratamentului, medicul considera ca nu are suficiente 
cunostinte sau experienta pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, va solicita un consult, 
prin orice mijloace cu alti specialisti sau va indruma bolnavul catre acestia. 
25. In caz de pericol de moarte iminent, medicul va ramane langa pacient atat timp cat 
este nevoie de ajutorul lui profesional. 
26. Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeasi grija si atentie ca si cei care au sanse 
de vindecare. 
27. Medicul va informa pacientul asupra bolii sale, tratamentului necesar si a sanselor de 
insanatosire. Medicul va evita sa trezeasca prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave 
decat este ea in realitate. 
28. Medicul va pastra o atitudine de stricta neutralitate si neamestec in problemele familiale ale 
bolnavului, exprimandu-si parerea numai daca este solicitat si numai daca 
interventia este motivata de interesul sanatatii bolnavului. 
29. Medicul nu trebuie sa se implice in problemele legate de interese materiale din familia 
bolnavului sau. 
Sectiunea D - Obligativitatea acordarii asistentei medicale 
30. Medicul care se gaseste in prezenta unui bolnav sau ranit in pericol are obligatia sa-i acorde 
asistenta la nivelul posibilitatilor momentului si locului sau sa se asigure ca cel in cauza primeste 
ingrijirile necesare. 
31. In caz de calamitati naturale sau accidentari in masa, medicul este obligat sa raspunda la 
chemare, chiar sa-si ofere de bunavoie serviciile sale medicale imediat ce a luat cunostinta 
despre eveniment. 
32. Medicul poate refuza acordarea de ingrijiri de sanatate din motive personale sau profesionale 
temeinice, indrumand pacientul spre alte surse de ingrijire medicala, cu exceptia situatiilor de 
urgenta. Medicul este obligat sa puna la dispozitia confratelui care preia pacientul toate 
informatiile medicale referitoare la caz. 
 
Sectiunea E - Intretinerea si folosirea cunostintelor profesionale – Educatia medicala 
continua 
33. Medicii au datoria de a-si perfectiona continuu cunostintele profesionale. 
34. In folosirea unor metode terapeutice noi trebuie sa primeze interesul pacientului iar 
acestea nu pot fi utilizate decat dupa evaluarea raportului risc-beneficiu. 
 
Sectiunea F - Integritatea si imaginea medicului 
35. Medicul trebuie sa fie model de comportament etico-profesional, contribuind la cresterea 
nivelului sau profesional si moral, a autoritatii si prestigiului profesiunii medicale pentru a merita 
stima si increderea pacientilor si a colaboratorilor. 
36. Medicul nu trebuie sa se foloseasca de un mandat electiv, o functie administrativa sau de alte 
autoritati pentru a-si creste clientela. 
37. Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregatirii sale profesionale. 
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38. Informarile privind serviciile medicale sunt acceptate cu conditia sa fie corecte si se pot referi 
la: 
a) locatie, ore de functionare, conducerea institutiei medicale; 
b) specialitatea si titlul medicului; 
c) metodele de diagnostic si tratament folosite. Aceste informatii trebuie sa se refere numai la 
metode de diagnostic si tratament fundamentate stiintific si acceptate in lumea medicala. Nu 
trebuie sa contina informatii eronate sau care ar putea induce pacientii in eroare; 
d) tarifele percepute. Aceste informatii nu trebuie sa induca pacientilor impresia ca neapelarea la 
serviciile medicului respectiv le poate pune in pericol starea de sanatate fizica sau psihica. 
39. Medicul nu poate face reclama unor medicamente sau bunuri medicale de consum. 
Mentionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale in cuprinsul unor articole, carti, 
facuta in scop stiintific, nu se considera reclama. 
40. Medicul nu trebuie sa faca propaganda in mediile nemedicale si chiar medicale, unor 
procedee de diagnostic sau tratament, insuficient probate, fara sa sublinieze si rezervele ce se 
impun. 
41. Este contrara eticii intelegerea dintre doi medici, intre medic si farmacist sau intre 
medic si cadru auxiliar pentru obtinerea de avantaje materiale. 
42. Este interzisa medicului practician implicarea in distribuirea unor remedii, aparate 
sau produse medicamentoase autorizate sau neautorizate. 
43. Este interzisa practicarea de catre medic a unor activitati care dezonoreaza profesia 
medicala. Orice medic trebuie sa se abtina, chiar in afara vietii profesionale, de la acte de natura 
sa duca la desconsiderarea acesteia. 
44. Medicul nu poate fi obligat sa-si exercite profesia in conditii ce ar putea compromite calitatea 
ingrijirilor medicale si a actelor sale profesionale, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale 
vitale. 
45. Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice sau lipsite de riscuri, remedii 
sau procedee iluzorii sau insuficient probate. Orice practica de sarlatanism este 
interzisa. 
46. Este interzisa acordarea de facilitati, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care 
practica ilegal medicina. Medicul are obligatia de a sesiza existenta unor astfel de 
situatii Colegiului Teritorial al Medicilor. 
 
Sectiunea G - Despre onorarii si atragerea bolnavilor 
47. Este interzisa emiterea oricarui document medical care ar aduce pacientului un avantaj 
material nejustificat sau ilicit. 
48. Este interzisa medicului practicarea concurentei neloiale inclusiv prin practicarea 
unor tarife minimale, vadit disproportionate fata de costul real al serviciului medical, in scopul 
atragerii clientelei. Este admis serviciul gratuit in scopuri filantropice, cu informarea Colegiului 
Teritorial al Medicilor cel mai tarziu la 3 zile dupa acordarea asistentei medicale. 
 
INDATORIRI FATA DE BOLNAVI 
 
Sectiunea A - Respectarea drepturilor persoanei 
49. Medicul trebuie sa respecte dreptul persoanei in privinta optiunii libere asupra medicului sau 
curant si chiar sa faciliteze aceasta posibilitate. 
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50. Un medic care este solicitat sau are obligatia sa examineze o persoana privata de libertate, 
sau sa dea ingrijiri in mediu carceral, nu poate nici direct, nici indirect, fie si numai prin simpla 
prezenta, sa cautioneze sau sa favorizeze atingerea integritatii fizice sau psihice a vreunui 
detinut, inclusiv a demnitatii acestuia. Daca medicul constata ca persoana privata de libertate a 
suportat maltratari, are obligatia sa informeze autoritatea judiciara. 
Sectiunea B - Relatia cu pacientul 
51. Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facuta impersonal, ci incercand stabilirea 
unei relatii umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului sa nu 
para un act formal. 
52. Este interzis ca medicul curant sa intretina relatii sexuale cu pacientii sai sau sa-i supuna pe 
acestia unor acte degradante pentru fiinta umana. 
53. Medicul trebuie sa dea dovada de diligenta maxima in stabilirea diagnosticului, tratamentului 
adecvat si in evitarea complicatiilor previzibile la pacientul aflat in ingrijirea sa. 
54. Prescriptiile medicale trebuie formulate cat mai clar, medicul asigurandu-se ca a fost inteles 
complet de catre bolnav si anturajul acestuia, mergand pana la incercarea de a supraveghea 
executarea tratamentului. 
55. Din momentul in care a raspuns unei solicitari, medicul este automat angajat moral 
sa asigure bolnavului in cauza ingrijiri constiincioase si devotate, inclusiv prin trimiterea 
pacientului la o unitate medicala sau la un specialist cu competente superioare. 
56. Medicul curant are obligatia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului 
sau obtinerea drepturilor sale, ce decurg din starea de boala. 
57. In caz de razboi, cataclisme, epidemii si atentate, medicul nu are dreptul sa-si abandoneze 
bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente in conformitate cu legea. 
 
Sectiunea C - Consimtamantul 
58. Pentru orice interventie medicala diagnostica sau terapeutica este necesar consimtamantul 
informat al pacientului. 
59. Consimtamantul pacientului va fi exprimat in conditiile legii. 
60. Consimtamantul va fi dat dupa informarea pacientului asupra diagnosticului, 
prognosticului, alternativelor terapeutice, cu riscurile si beneficiile acestora. 
61. In situatia pacientilor minori, incompetenti sau care nu-si pot exprima vointa, 
consimtamantul va apartine reprezentantilor legali. Daca medicul curant apreciaza ca decizia 
reprezentantului legal nu este in interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de 
specialitate pentru a evalua cazul si a lua decizia. 
62. In situatii de urgenta, cand este pusa in pericol viata pacientului iar acesta nu-si poate 
exprima vointa si rudele sau reprezentantii legali nu pot fi contactati, consimtamantul este 
implicit, iar medicul va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmand ca 
informarea acestuia sa se faca ulterior. 
63. Prognosticul grav va fi impartasit pacientului cu prudenta si tact, tinandu-se cont de starea 
psihica a acestuia. Prognosticul va fi dezvaluit si familiei doar daca pacientul consimte la 
aceasta. In cazul in care se considera ca dezvaluirea prognosticului infaust va dauna pacientului 
sau atunci cand acesta nu doreste sa afle, prognosticul poate fi dezvaluit familiei. 
 
Sectiunea D - Probleme ale ingrijirii minorilor 
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64. Medicul trebuie sa fie aparatorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci cand 
apreciaza ca starea de sanatate a copilului nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine 
protejata de anturaj. 
65. Daca medicul apreciaza ca un minor este victima unei agresiuni sau privatiuni, are 
obligatia de a-l proteja uzand de prudenta si anuntand autoritatea competenta. 
 
Sectiunea E - Eliberarea de documente 
66. Este interzisa eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenta sau rapoarte 
tendentioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectiva. 
67. Medicul poate emite certificate, atestate si documente permise de lege, pe baza propriilor sale 
constatari si a examenelor necesare in acest scop. Este interzis ca informatiile medicale sa fie 
prezentate deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevazuta de lege. 
Documentele medicale nu trebuie sa contina mai multe date decat este necesar scopului pentru 
care acestea sunt intocmite si eliberate. 
68. Persoana la care se refera documentul medical emis are dreptul de a fi informata cu 
privire la continutul acestuia. 
 
INDATORIRI FATA DE PUBLIC 
69. Medicul chemat intr-o familie ori colectivitate, trebuie sa se ingrijeasca de respectarea 
regulilor de igiena si de profilaxie. El va semnala bolnavului si anturajului 
responsabilitatea ce revine acestora fata de ei insisi dar si fata de comunitate si colectivitate. 
70. Medicul are obligatia morala de a aduce la cunostinta organelor competente orice 
situatie de care afla si care reprezinta un pericol pentru sanatatea publica. 
 
RELATIILE MEDICULUI CU COLEGII SI COLABORATORII, CONSULTUL 
MEDICAL, REGULI DE COMPORTARE CU ALTI PROFESIONISTI DIN SFERA 
SANITARA, OBLIGATII FATA DE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 
 
Sectiunea A - Relatiile medicului cu colegii si colaboratorii – Confraternitatea 
71. Medicul va trebui sa-si trateze confratii asa cum ar dori el insusi sa fie tratat de ei. 
In baza spiritului de corp, medicii isi datoreaza asistenta morala. 
72. Schimbul de informatii intre medici privind pacientii trebuie sa se faca obiectiv si in timp 
util, in asa fel incat asistenta medicala a pacientilor sa fie optima. 
73. Daca un medic are neintelegeri cu un confrate, trebuie sa prevaleze concilierea potrivit 
statutului Colegiului Medicilor. 
74. Este interzisa raspandirea de comentarii ce ar putea sa prejudicieze reputatia profesionala a 
unui confrate. Medicii trebuie sa ia apararea unui confrate atacat pe nedrept. 
75. Constituie o incalcare a regulilor etice blamarea si defaimarea colegilor (critica pregatirii sau 
activitatii lor medicale) in fata bolnavilor, apartinatorilor, a personalului sanitar etc., cat si orice 
expresie sau act capabil sa zdruncine increderea in medicul curant si autoritatea acestuia. 
76. Atunci cand un medic ia cunostinta despre greseli etice sau profesionale care aduc 
atingere imaginii profesiei, comise de catre un coleg trebuie sa ia atitudine cu tact, incercand sa 
discute problema cu confratele in cauza. Daca aceasta nu da rezultate, medicul are obligatia sa 
discute cazul in cadrul Colegiul Medicilor din Romania, inainte de a se adresa autoritatilor 
competente. 
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Sectiunea B - Consultul medical 
77. Ori de cate ori medicul considera necesar sa ceara parerea unui coleg pentru elucidarea 
diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicatiei unei interventii, va propune, de 
acord cu bolnavul sau apartinatorii lui si tinand cont de preferintele acestuia, un consult cu alti 
confrati. 
78. Consultul este organizat de medicul curant si este recomandabil ca medicii chemati 
pentru consult sa examineze bolnavul in prezenta medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru 
a discuta cazul. Dupa ce au cazut de acord medicul curant comunica bolnavului sau 
apartinatorului rezultatul consultului. Daca exista divergente de pareri, se va proceda dupa caz, la 
completarea examinarilor, internarea in spital, largirea consultului prin invitarea altor specialisti 
etc. 
79. In consultul medical, se va pastra o atmosfera de stima si respect reciproc, nu se va 
manifesta superioritatea fata de medicul curant. Discutia cazului si observatiile critice nu se vor 
face in fata bolnavului sau altor persoane straine, chiar daca este vorba de medici subordonati. 
80. Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie sa revada ulterior pacientul din 
propria sa initiativa si fara aprobarea medicului curant. 
81. In cazul colaborarii mai multor medici pentru examinarea sau tratamentul aceluiasi 
pacient, fiecare practician isi asuma responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini 
si responsabilitati privind indicatiile de investigatii, prescrierea de medicamente sau concedii 
medicale catre alti medici care nu au participat la consultul medical. 
82. Daca in urma unui consult, avizul celor chemati difera fundamental de cel al medicului 
curant, pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber sa se retraga, daca parerea medicilor 
chemati la consult prevaleaza in opinia pacientului sau ale anturajului acestuia. 
83. Pacientul aflat in tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru probleme 
incidente urgente, cu informarea prealabila sau ulterioara a medicului. 
84. Daca propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului 
acestuia, medicul are obligatia organizarii modalitatii de consult. In cazul in care medicul curant 
nu este de acord, se poate retrage fara explicatii. In urma consultului se va redacta un document 
semnat de participanti. Daca documentul nu este redactat, se considera ca participantii la consult 
sustin punctul de vedere al medicului curant. 
 
Sectiunea C - Raporturi cu alti profesionisti sanitari 
85. Medicii vor avea raporturi bune, in interesul pacientilor, cu ceilalti profesionisti dindomeniul 
medical. 
 
Sectiunea D - Obligatii fata de Colegiul Medicilor din Romania 
86. Medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania trebuie sa sustina organizatia 
din toate punctele de vedere. 
87. Medicul aflat in ancheta profesionala este obligat sa colaboreze cu persoanele desemnate de 
colegiu si sa furnizeze toate datele solicitate in vederea incheierii investigatiei in cel mult 14 zile 
de la solicitare. 
 
SITUATII SPECIALE 
Sectiunea A - Reguli privind cercetarea medicala pe subiecti umani 
88. Cercetarea pe subiecti umani se face cu respectarea prevederilor Conventiilor si Declaratiilor 
internationale la care Romania este parte semnatara. 
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89. Medicul implicat in cercetarea biomedicala are datoria de a promova si proteja viata, 
sanatatea, intimitatea si demnitatea subiectilor umani care participa la cercetare. 
90. In desfasurarea cercetarii medicale pe subiecti umani trebuie acordata o protectie 
deosebita populatiilor vulnerabile: 
a) persoane dezavantajate din punct de vedere economic si medical; 
b) persoane care nu isi pot da consimtamantul pentru participarea intr-o cercetare medicala 
(minori, persoane incompetente, persoane care datorita starii lor nu-si pot exprima vointa); 
c) persoane care sunt susceptibile a-si da consimtamantul sub presiune (de exemplu persoane in 
detentie, militari); 
d) persoane care nu beneficiaza personal din cercetare; 
e) persoane pentru care cercetarea medicala este combinata cu ingrijirea medicala. 
91. In cercetarea pe subiecti umani, binele individului primeaza asupra binelui societatii in 
general si al stiintei. 
92. Cercetarea medicala in scopul progresului medical trebuie sa se faca doar in ultima 
instanta pe subiecti umani. Aceasta trebuie sa se efectueze in conformitate cu datele stiintifice 
existente, cu alte surse relevante de informare si cu datele obtinute din experimentarea pe 
animale, atunci cand aceasta este posibila. 
93. Principalul scop al cercetarii medicale pe subiecti umani este de a imbunatati metodele 
profilactice, diagnostice si de tratament, intelegerea etiologiei si a patogenezei unei afectiuni. 
94. Nu se poate intreprinde nici o cercetare pe o persoana, decat daca sunt intrunite, cumulativ, 
urmatoarele conditii: 
a) nu exista nici o metoda alternativa la cercetarea pe fiinte umane, de eficacitate comparabila; 
b) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproportionate in comparatie cu 
beneficiile potentiale ale cercetarii; 
c) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanta competenta dupa ce a facut obiectul unei 
examinari independente asupra pertinentei sale stiintifice, inclusiv al unei evaluari a importantei 
obiectivului cercetarii precum si al unei examinari pluridisciplinare a acceptabilitatii sale pe plan 
etic; 
d) persoana pe care se fac cercetari este informata asupra drepturilor sale si asupra garantiilor 
pentru protectia sa; 
e) consimtamantul participantilor. 
95. Protocolul cercetarii trebuie sa fie evaluat de o comisie de etica, formata din persoane 
independente fata de cercetatori sau sponsori. Comisia de etica ce efectueaza 
evaluarea proiectului trebuie sa fie informata cu privire la desfasurarea cercetarii si are 
dreptul de a monitoriza cercetarile in derulare. 
96. Cercetarea medicala pe subiecti umani trebuie sa fie efectuata numai de catre persoane 
calificate in acest sens. Aceasta persoana are responsabilitatea privind subiectii implicati in 
cercetare, chiar daca acestia si-au exprimat consimtamantul informat pentru participare. 
97. Experimentul clinic (cercetarea fara scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic 
daca nu comporta nici un risc serios previzibil. Cercetatorii care conduc experimentul clinic sunt 
obligati sa-l intrerupa daca apare pericolul vatamarii sanatatii 
subiectului sau cand acesta cere sistarea experimentului. Cercetarea medicala pe subiecti umani 
se poate derula doar daca potentialele beneficii sunt superioare riscurilor. 
98. Impunerea cu forta sau prin inducerea in eroare a experimentului pe om constituie o  grava 
incalcare a principiilor eticii medicale. Participarea subiectilor umani in cercetare se poate face 
numai voluntar si numai dupa ce acestia au fost informati adecvat cu privire la: scopurile, 
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metodele cercetarii, riscurile si beneficiile anticipate. De asemenea, subiectii trebuie informati ca 
se pot retrage oricand din cercetare, fara ca acest lucru sa ii prejudicieze in vreun fel. 
Consimtamantul informat al participantilor trebuie luat cu respectarea prevederilor legale. 
99. Refuzul unui pacient de a participa intr-o cercetare nu trebuie sa influenteze calitatea relatiei 
medic-pacient. 
100. In cazul minorilor, consimtamantul va fi obtinut de la apartinatori sau reprezentant legal, 
fiind necesar si acceptul minorului de a participa in cercetare. Este necesar un maximum de 
prudenta in a utiliza minorii in experimente medicale si numai daca riscurile sunt minime. 
101. In cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-si exprima vointa, consimtamantul va 
fi obtinut de la apartinatori sau reprezentanti legali. 
102. Includerea in cercetarea medicala a subiectilor incompetenti sau care nu-si pot exprima 
vointa se va face numai atunci cand cercetarea nu poate fi efectuata folosind persoane 
competente (conditia fizica sau psihica ce impiedica obtinerea consimtamantului informat este o 
caracteristica necesara a populatiei incluse in studiu) si numai daca riscurile sunt minore. 
103. Medicul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea intimitatii subiectilor 
participanti in cercetare, pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor despre subiecti si trebuie 
sa minimalizeze pe cat posibil impactul cercetarii asupra integritatii fizice, mentale si 
personalitatii acestora. 
104. Cercetarile facute in scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima data la om a 
unor procedee medicale sau chirurgicale si se vor face exclusiv in scop curativ. In asemenea 
cercetari trebuie sa existe o proportionalitate justa in favoarea bolnavului, intre riscurile 
procedeului nou si gravitatea cazului; pericolele posibile ale procedeului nou sa nu intreaca in 
gravitate evolutia probabila a bolii de baza sau a tratamentelor cunoscute si aplicate pana in 
prezent. 
105. Folosirea unui placebo in cercetari medicale combinate cu ingrijirea pacientilor este admisa 
numai atunci cand nu exista metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru 
subiectii participanti sau atunci cand pacientii care primesc placebo nu sunt expusi unor riscuri 
suplimentare. 
106. Participantii intr-o cercetare medicala trebuie sa aiba acces la beneficiile rezultate 
din aceasta, dupa incheierea cercetarii. 
107. Publicarea rezultatelor unei cercetari medicale pe subiecti umani se va face cu respectarea 
acuratetei datelor si numai in conditiile in care sunt respectate normele etice nationale si 
internationale care guverneaza cercetarea medicala pe subiecti umani. 
108. Se interzice provocarea de imbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni 
experimentale. 
109. In toate cazurile de cercetari clinice, pentru verificarea pe om a eficacitatii unor metode de 
diagnostic sau de tratament, se va respecta riguros conditia consimtamantului voluntar al 
subiectului. 
110. Experimentarea umana trebuie sa respecte un numar de reguli: 
a) sa fie precedata de o serioasa experimentare pe animal; 
b) subiectul sa accepte voluntar, sa fie major, in stare de libertate si perfect informat despre 
riscuri; 
c) in cazul unor maladii incurabile, la subiecti in stadiul terminal, remediul nu trebuie sa 
provoace suferinte suplimentare si sa existe sanse rezonabile de a fi util; 
d) nu pot fi experimentate remedii care ar altera psihicul sau constiinta morala. 
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111. Se interzice orice activitate terapeutica sau experimentala pe om din simple ratiuni de 
orgoliu profesional sau stiintific, de al carei rezultat nu poate beneficia majoritatea indivizilor sau 
care lezeaza principiile culturale sau morale ale comunitatii. 
112. Experimentele privind clonarea fiintei umane sunt interzise. 
 
 
Sectiunea B - Exercitiul medicinei de expertiza judiciara 
113. Subiectul va fi informat in prealabil despre sensul examinarii, de catre expertul care nu a 
avut niciodata nici o relatie de un gen oarecare cu cel expertizat, ceea ce i-ar putea influenta 
rationamentele. In acest din urma caz, expertul are obligatia de a se recuza, informand forurile 
competente cu privire la motivele recuzarii. 
114. Expertizatul poate recuza pe expert, acesta trebuind sa se supuna dorintei 
expertizatului. 
115. Raportul final nu va contine decat elemente de raspuns la chestiunile puse in decizia de 
numire a expertului. In rest, expertul este supus secretului profesional. 
 
Sectiunea C - Exercitiul medicinii private 
116. Este interzis unui medic sa-si incredinteze propriul cabinet unui coleg pentru a fi 
administrat. Exceptie face situatia in care medicul titular este plecat din localitate din motive 
bine intemeiate (concedii de odihna, de boala, postnatale, stagii de pregatire in alte localitati sau 
in strainatate), cand se va utiliza licenta de inlocuire acordata de Colegiul Medicilor. 
117. In cabinetele de grup, exercitiul profesiei ramane personal, pentru a se putea asigura, pe de 
o parte independenta profesionala iar pe de alta parte raspunderea profesionala individuala 
completa. Libertatea de optiune pentru un anumit medic trebuie asigurata si respectata. 
118. Orice fel de asociere intre medici trebuie sa faca obiectul unui contract scris ce trebuie sa 
respecte independenta profesionala a fiecaruia. Actul trebuie obligatoriu comunicat Consiliului 
teritorial al Colegiului Medicilor, pentru ca acesta sa-si dea avizul din toate punctele de vedere. 
119. Angajamentul profesional al medicului nu poate depasi competenta profesionala, 
capacitatea tehnica si de dotare a cabinetului ori baza materiala afectata, inclusiv prin 
conventii sau colaborari ferme cu alte unitati sanitare. 
 
Sectiunea D - Atentarea la viata si integritatea fizica a bolnavului; Eutanasia 
120. Medicul trebuie sa incerce reducerea suferintei bolnavului incurabil, asigurand demnitatea 
muribundului. 
121. Se interzice cu desavarsire eutanasia, adica utilizarea unor substante sau mijloace 
in scopul de a provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea si prognosticul bolii, chiar 
daca a fost cerut insistent de un bolnav perfect constient. 
122. Medicul nu va asista sau indemna la sinucideri sau autovatamari prin sfaturi, recomandari, 
imprumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicatie sau ajutor 
in acest sens. 
123. Nici o mutilare nu poate fi practicata fara o justificare medicala evidenta, serios 
documentata si fara consimtamantul informat al pacientului, cu exceptia situatiilor de 
urgenta cu risc vital. 
124. Prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie sa supuna 
pacientul nici unui risc nejustificat, chiar daca exista cererea expresa a acestuia din urma. 
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125. Intreruperea de sarcina poate fi practicata in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Orice 
medic este liber sa refuze fara explicatii cererea de intrerupere voluntara a sarcinii. 
 
DISPOZITII DIVERSE 
126. In domenii specifice ale unor specialitati medicale, la propunerea comisiilor de specialitate, 
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania poate adopta norme de detaliere ce vor fi 
publicate ca anexe si fac parte integranta din cod. 
127. In situatia unei actiuni disciplinare impotriva sa, medicul trebuie sa fie sincer in toate 
declaratiile pe care le face. Invocarea secretului profesional nu trebuie sa impiedice instruirea 
disciplinara in curs. Declaratiile inexacte facute deliberat, vor fi considerate drept abateri grave. 
128. Orice medic care inceteaza exercitiul profesiei are obligatia de a aduce acest fapt la 
cunostinta Colegiului Medicilor.  
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL 

 
 
 
1. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului 
medical din Romania cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile 
fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa 
si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei.  
2. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului 
medical din Romania are drept principal scop:  
a) ocrotirea drepturilor pacientilor;  
b) respectarea obligatiilor profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moase si asistentii 
medicali;  
c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moasa si de 
asistent medical;  
d) recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si increderii conferite de societate, precum si a 
obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere.  
3. Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, 
profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele:  
a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana umana;  
b) in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica;  
c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;  
d) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a 
pacientului;  
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate posibile, pe baza unui 
nivel inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de 
discriminare;  
f) in exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa 
dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial 
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ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;  
g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa se comporte cu cinste si 
demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun fel profesia sau sa submineze increderea 
pacientului. 
Responsabilitatea personala, integritatea si independenta profesionala a asistentilor 
medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali 
4. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite in exercitarea 
profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompatibil cu 
demnitatea si moralitatea individuala si profesionala.  
5. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa manifeste o conduita 
ireprosabila fata de bolnav, respectand intotdeauna demnitatea acestuia.  
6. In caz de pericol public, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu au 
dreptul sa isi abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente, 
conform legii.  
7. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt raspunzatori pentru fiecare 
dintre actele lor profesionale.  
8. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele 
si asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o asigurare de raspundere civila 
pentru greseli in activitatea profesionala.  
9. Incredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie greseala 
deontologica. 
10. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa comunice cu pacientul 
intr-o maniera adecvata, folosind un limbaj respectuos, minimalizand terminologia de 
specialitate pe intelesul acestora.  
11. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite orice modalitate de 
a cere recompense, altele decat formele legale de plata. 
 
Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul medico-sanitar si institutii 
Raporturile profesionale cu alti profesionisti din domeniul sanitar 
12. In baza spiritului de echipa, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali isi 
datoreaza sprijin reciproc.  
13. Constituie incalcari ale regulilor etice:  
a) jignirea si calomnierea profesionala;  
b) blamarea si defaimarea profesionala;  
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale a asistentului medical 
generalist, a moasei si a asistentului medical.  
14. In cazul unor neintelegeri, in considerarea calitatii profesionale, conflictul in prima instanta 
trebuie mediat de biroul consiliului judetean, la nivel judetean/municipiului Bucuresti, si de 
Biroul executiv, la nivel national.  
       Daca acesta persista, cei implicati se pot adresa Comisiei de etica si deontologie sau justitiei, 
fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze.  
       In cazul in care se constata incalcari ale regulilor etice, se urmeaza procedura de sanctionare, 
conform prevederilor Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a 
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 
1/2009.   
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15. In cazul colaborarii mai multor asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali 
pentru examinarea, tratamentul sau ingrijirea aceluiasi pacient, fiecare practician isi asuma 
responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale in dreptul fiecarei manevre sau 
tehnici executate personal.  
16. In interesul pacientilor, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor avea 
relatii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnitatii si 
onoarei profesionale. 
 
 
Raporturile profesionale cu institutiile 
17. Angajatorul trebuie sa asigure conditii optime asistentului medical generalist, moasei si 
asistentului medical in exercitarea profesiei.  
18. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical aduc la cunostinta persoanelor 
competente si autoritatilor competente orice circumstanta care poate prejudicia ingrijirea sau 
calitatea tratamentelor, in special in ceea ce priveste efectele asupra persoanei sau care limiteaza 
exercitiul profesional.  
19. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, in concordanta cu diferitele 
niveluri de responsabilitate pe care le indeplinesc, contribuie la orientarea politicilor si 
dezvoltarea sistemului de sanatate. 
 
Educatia medicala continua 
20. In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele 
si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua creditate 
de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 
denumit in continuare OAMGMAMR, precum si alte forme de educatie continua prevazute de 
lege pentru indeplinirea numarului minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii 
profesiei. 
 
Obligatii etice si deontologice 
Obligatia acordarii ingrijirilor medicale 
21. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, in exercitarea profesiei, nu pot 
face discriminari pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, 
religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale, a conditiei sociale fata de pacienti. 
22. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia de a lua masuri de 
acordare a primului ajutor.  
23. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa acorde asistenta 
medicala si ingrijirile necesare in limita competentei lor profesionale.  
24. In caz de calamitati naturale (cutremure, inundatii, epidemii, incendii) sau accidentari in 
masa (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical 
generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa raspunda la chemare, sa isi ofere de 
bunavoie serviciile de ingrijire, imediat ce au luat cunostinta despre eveniment.  
25.  Vointa pacientului in alegerea asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului 
medical trebuie intotdeauna respectata, indiferent care ar fi sensul acesteia. Daca pacientul se 
afla intr-o stare fizica sau psihica ce nu ii permite exprimarea lucida a vointei, apartinatorii sau 
apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect, pentru a hotari in numele acestuia, 
cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgentelor. 
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26.  Daca in urma examinarii sau in cursul ingrijirilor asistentul medical generalist, moasa si 
asistentul medical considera ca nu au suficiente cunostinte sau experienta pentru a asigura o 
asistenta corespunzatoare, se vor consulta cu alti colegi sau vor indruma bolnavul catre alti 
specialisti. 
27. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor pastra o atitudine de stricta 
neutralitate si neamestec in problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, 
exprimandu-si parerea numai daca interventia este motivata de interesul sanatatii pacientului, cu 
consimtamantul prealabil al acestuia.  
28. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical pot refuza acordarea unor ingrijiri 
catre pacient atunci cand refuzul este justificat de interesul sanatatii pacientului, cu exceptia 
situatiilor de urgenta. 
 
 
Respectarea drepturilor pacientului 
29. Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informatia medicala, dreptul la consimtamant, 
dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata, drepturi in domeniul reproducerii, 
drepturi la tratament si ingrijiri medicale. 
Consimtamantul 
30. O interventie medicala nu se poate efectua decat dupa ce pacientul sau reprezentantul legal al 
acestuia, in cunostinta de cauza, si-a dat consimtamantul. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa 
opreasca o interventie medicala, asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele 
refuzului sau, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
31. Consimtamantul pacientului sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acestuia este 
obligatoriu: 
a) pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in 
vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;  
b) in cazul supunerii la orice fel de interventie medicala;  
c) in cazul participarii sale la invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;  
d) in cazul fotografierii sau filmarii sale intr-o unitate medicala;  
e) in cazul donarii de sange in conditiile prevazute de lege.  
32. Consimtamantul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, dupa caz, nu este 
obligatoriu in urmatoarele situatii:  
a) cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de 
urgenta; 
b) in cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul 
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, asistentul medical 
generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa anunte medicul curant/de garda (decizia 
fiind declinata unei comisii de arbitraj de specialitate). 
Secretul profesional 
33.  Secretul profesional este obligatoriu. Secretul profesional exista si fata de apartinatori, colegi 
sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate in tratament, chiar si dupa terminarea 
tratamentului si decesul pacientului.  
34. Obiectul secretului profesional il constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moasa si 
asistentul medical, in calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect in legatura cu viata 
intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si problemele de diagnostic, prognostic, 
tratament, circumstante in legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.  
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35.  Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical raspund disciplinar pentru 
destainuirea secretului profesional, exceptie facand situatia in care pacientul si-a dat 
consimtamantul expres pentru divulgarea acestor informatii, in tot sau in parte.  
36. Interesul general al societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a 
bolilor cu extindere in masa si altele asemenea prevazute de lege) primeaza fata de interesul 
personal al pacientului.  
37. In comunicarile stiintifice, cazurile vor fi astfel prezentate incat identitatea pacientului sa nu 
poata fi recunoscuta.  
38. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate de catre asistentul medical generalist, 
moasa si asistentul medical numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau 
daca legea o cere in mod expres. 
 
Situatii speciale in practicarea profesiunii in sistem institutionalizat 
Situatia bolnavului psihic 
39.Persoanele cu tulburari psihice beneficiaza de asistenta medicala si de ingrijiri de sanatate de 
aceeasi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi si adaptate cerintelor lor de sanatate. 
40.Orice persoana cu tulburari psihice trebuie aparata de daunele pe care ar putea sa i le produca 
administrarea nejustificata a unui medicament, tehnica sau manevra de ingrijire si tratament, de 
maltratarile din partea altor pacienti sau persoane ori de alte acte de natura sa antreneze o 
suferinta fizica sau psihica.  
41.  Pacientul cu tulburari psihice trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat 
permite capacitatea lui de intelegere. In cazul in care pacientul cu tulburari psihice nu isi poate 
exprima liber vointa, consimtamantul in scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia. 
       Nu este necesara obtinerea consimtamantului in conditiile prevazute la alin. (1) atunci cand 
este necesara interventia de urgenta.  
       Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, dupa caz, asumandu-si 
in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale 
trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, daca intreruperea tratamentului sau a 
ingrijirilor are drept consecinta punerea in pericol a vietii pacientului. 
42.  Orice persoana care sufera de tulburari psihice trebuie tratata cu omenie si respectul 
demnitatii umane si trebuie sa fie aparata impotriva oricaror forme de exploatare economica, 
sexuala sau de alta natura, impotriva tratamentelor vatamatoare si degradante. Nu este admisa 
nicio discriminare bazata pe o tulburare psihica. 
 
Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor 
43. Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor, in alte 
conditii decat cele prevazute de lege, constituie infractiune. 
 
Pacientul privat de libertate 
44. Asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical care ingrijesc un pacient privat 
de libertate le este interzis sa aduca atingere integritatii fizice, psihice sau demnitatii acestuia. 
45. Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical constata ca pacientul privat de 
libertate a suportat maltratari, acestia au obligatia sa informeze organele competente. 
 
Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA 
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46.  Pacientii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la ingrijire si tratament medical in 
mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical fiind obligati sa 
asigure ingrijirile de sanatate si tratamentele prescrise acestor pacienti. 
        Pastrarea confidentialitatii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care au 
in ingrijire, supraveghere si/sau tratament astfel de persoane. 
        Intre specialistii medico-sanitari, informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui 
pacient trebuie sa fie comunicate. 
 
Practicarea profesiunii in sistem privat.  
Ingrijirile la domiciliu 
47. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia in regim 
salarial si/sau independent.  
48. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care isi desfasoara activitatea in 
calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala pot furniza ingrijiri medicale la 
domiciliu, daca sunt autorizati in acest sens, in conformitate cu prevederile legale privind 
organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu.  
49. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa comunice 
medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului 
ingrijit. 
50. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical chemati intr-o familie ori 
colectivitate trebuie sa respecte regulile de igiena si de profilaxie, in exercitarea profesiei. 
 
Probleme ale ingrijirii minorilor 
51. Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical apreciaza ca minorul este 
victima unei agresiuni sau privatiuni, trebuie sa incerce sa il protejeze, uzand de prudente, si sa 
alerteze autoritatea competenta.  
52. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa fie aparatorul copilului 
bolnav, daca apreciaza ca starea de sanatate nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine 
protejata.  
53. In vederea efectuarii tehnicilor si/sau a manevrelor de ingrijire si/sau de tratament asupra 
unui minor, consimtamantul trebuie obtinut de la reprezentantul legal al minorului, cu exceptia 
situatiilor de urgenta. 
 
Probleme ale experimentarii pe om 
54.  Se interzice provocarea de imbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni 
experimentale. 
       Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu celelalte prevederi legale incidente in 
materie. 
55.  Impunerea, cu forta sau prin inducere in eroare, a experimentului pe om reprezinta o abatere 
grava pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care participa in mod 
voluntar si constient la asemenea fapte. 
 
Dispozitii speciale 
56. La primirea in OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor 
depune urmatorul juramant:  "In numele Vietii si al Onoarei, jur sa imi exercit profesia cu 
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demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional. 
Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, 
rasa, religie, apartenenta politica sau stare sociala. Voi pastra respectul deplin pentru viata umana 
chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.  Fac 
acest juramant in mod solemn si liber!" 
57.  Dovedirea calitatii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat 
de OAMGMAMR.  
58. Actele medicale si de ingrijire efectuate de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti 
medicali vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii individuale si 
probarea responsabilitatii profesionale.  
59. Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul 
National al OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale 
nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania nr. 1/2009 si fac parte integranta din acesta. 
 
Dispozitii finale 
60. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica si deontologie constituie abatere si atrage 
raspunderea disciplinara.  
61. Raspunderea disciplinara a membrilor OAMGMAMR nu exclude raspunderea civila, penala, 
administrativa sau materiala.  
62. Procedura de sesizare si solutionare a cauzelor este prevazuta in Statutul OAMGMAMR. 
63. Toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia de a informa 
consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti despre modificarile 
survenite in situatia lor profesionala.  
64. Consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti va informa 
Consiliul national al OAMGMAMR cu privire la aceste modificari.  
65. Prevederile prezentului cod de etica si deontologie se completeaza corespunzator cu 
dispozitiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, ale 
Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, ale Regulamentului de 
organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 
Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului 
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 3/2009, 
precum si cu normele legale in materie pe specialitati, cu modificarile ulterioare. 
66.  Completarea sau modificarea prezentului cod de etica si deontologie se va face de catre 
Adunarea generala nationala, la propunerea Consiliului national al OAMGMAMR. 
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CAPITOLUL X 
DISPOZITII FINALE 

 
 

• Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care 
privesc activitatea unitatilor sanitare si a personalului din aceste unitati. 

• Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii si vor fi cunoscute si aplicate 
corespunzator de catre toti salariatii spitalului. 

• Nerespectarea dispozitiilor legale si a regulamentului de organizare si functionare al 
spitalului atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, dupa caz 
penala, 

• in sarcina persoanelor vinovate. 
• Toate atributiile cuprinse in regulamentul spitalului se vor regasii in fisele posturilor  

ale salariatilor spitalului. 
• Orice modificari intervenite in structura si atributiile unitatii se vor consemna imediat 

in Regulamentul de organizare si functionare. 
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