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CUPRINS                                                                                                
 

                            HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 
                                                           

Hotărârea nr.28 din27.02.2014,  privind încetarea dreptului de administrare al Centrului de 
Cultură “Augustin Bena”  Alba, asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina 
Maria nr. 6, proprietate publică a judeţului Alba 

Hotărârea nr.29 din 27.02.2014, privind aprobarea Contractului de finanţare pentru 
implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de 
Management a Proiectului – Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea 
parteneriatului şi faza de design a proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei 
revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului 
PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul 
Financiar SEE 2009-2014                                                                                                                       

Hotărârea nr.30  din 27.02.2014, privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba si a  
bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2014 

 
 

Hotărârea nr.31din 27.02.2014,  privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate 
publică şi privată a judeţului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. şi 
aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de 
investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de către această societate comercială 

Hotărârea nr.32 din 27.02.2014, pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba 

Hotărârea nr.33 din 27.02.2014, privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor 
bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii 

Hotărârea nr.34 din 27.02.2014, pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 
imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a 
judeţului Alba 

Hotărârea nr.35 din 27.02.2014, privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum 
comunal şi stradă ,  în categoria funcţională de drum judeţean, a unor drumuri de interes local din 
judeţul Alba 

Hotărârea nr.36 din 27.02.2014,  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea 
Colibi, jud.Alba” 

Hotărârea nr.37 din 27.02.2014, privind aprobarea documentatiei tehnico – economica,faza 
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: " Pod pe DJ 762: lim. jud. 
Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 
75), loc. Vidrisoara, km 47+610 " 

Hotărârea nr.38 din 27.02.2014,  privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie 
rutieră “Alba dă prioritate vieţii” 



  

 
 
 
 
Hotărârea nr.40 din 27.02.2014, privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului 
instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba  

 
 
 
 
 

 
Hotărârea nr.41 din 27.02.2014, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Hotărârea nr. 42 din 27.02.2014, privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba 

Hotărârea nr.43 din 27.02.2014, privind privind modificarea Statului de funcţii si a 
Regulamentului de organizare si funcţionareale Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia 

Hotărârea nr.44 din 27.02. privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba 

Hotărârea nr.45din 27.02.2014 privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii 
proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din 
regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă 
şi inclusivă” selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-201 

Hotărârea nr.46din 27.02.2014 privind aprobarea implementării proiectului “Localizarea în 
interior și exterior a persoanelor și echipamentelor, cu ajutorul datelor publice“-“Indoor/outdoor 
LOCation and Asset management Through open gEodata (i-locate)“, finanţat de Comisia 
Europeană prin “Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)”, Acțiuni Pilot 

Hotărârea nr.47din 27.02.2014 privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba 
şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013  

Hotărârea nr.48din 27.02.2014 privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC 
Voltrans SA 

Hotărârea nr.49din 27.02.2014 privind aprobarea iniţierii procedurii de constituire a asocierii în 
participaţiune în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic 

Hotărârea nr.50din 27.02.2014 privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Parcul Industrial 
Cugir” SA 
Hotărârea nr.51din 27.02.2014 privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea comercială „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba” SA 

Hotărârea nr.52din 27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne/externe  în valoare de maxim 20.000.000 lei 

 

Hotărârea nr.53din 27.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
27/17.02.2013 

Hotărârea nr.54 din 27.02.2014 privind aprobarea organizării şi desfăşurării în judeţul Alba a 
Reuniunii de lucru pentru prezentarea şi promovarea Programului Eurodyssee 

 
 



  

 
 
 
 
 

I. DISPOZIŢII ALE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 
 
Dispoziţia nr. 128 din 28.02.2014 privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, 
a numelui domnului Urdaş Bogdan Laurenţiu. 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea dreptului de administrare al Centrului de Cultură “Augustin Bena”  Alba, 

asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6,  

proprietate publică a judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 

Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba , asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria nr. 6, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 3046/24.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Centrului de Cultură “Augustin 

Bena” Alba, asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, proprietate 

publică a judeţului Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având  în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art.123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 861 – (3) şi art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare şi a Contractului-cadru de folosinţă cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate publică a 

judeţului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosinţă cu titlu 

gratuit. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

  Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Centrului de Cultură “Augustin Bena” 

Alba, asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, proprietate publică a 

judeţului Alba,  înscrisă în C.F. nr. 82322 Alba Iulia, cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 82322-

C3, mai puţin asupra corpului de clădire B, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 



Art.2. Predarea-preluarea imobilului, menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face pe bază 

de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 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; 

- Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 28 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Contractului de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de 

parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – 

Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a 

proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 
 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2014; 

 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare 

pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între 

Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea 

parteneriatului şi faza de design a proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează 

o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 2957/21.02.2014; 

 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educatie, cultura, tineret, ONG-

uri si sport; 

- Ghidul aplicantului Propuneri pentru Acţiuni de Parteneriat 2/2014 - Programul 

PA16/RO12 - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural,  Fondul pentru Relaţii 

Bilaterale Măsura A - Iniţiere / Dezvoltare de parteneriate; 

 

Având în vedere: 

- art.2, punctul 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

- Art. 1. Se aprobă Contractul de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de 

parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – 

Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a 



proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, potrivit anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Se alocă suma de 1.992,68 euro, echivalentul a 8.989 lei, din bugetul propriu al 

judeţului Alba, reprezentând cheltuieli eligibile în cadrul acţiunii Dezvoltarea parteneriatului şi 

faza de design a proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire 

monument istoric restaurată în Alba Iulia”, sumă ce urmează a fi rambursată potrivit Contractului 

de finanţare. 

 

 Art. 3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Contractul de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. 

PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii si 

Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a proiectului „MUSEIKON. 

Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” -  

Partnership development and design phase of the project “MuseIkon. New Icon Musem revitalizes 

a restored heritage building in Alba Iulia, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului accesare şi coordonare proiecte, Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

  

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                                  

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                      Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 27.02.2014 

NR. 29 















 

PA16/RO12 Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage 
Fund for bilateral relations - Measure A - Partnership development – Round II – Application form 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN   

Alba Iulia,  Piata Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod. 510118 
Tel: 0258-813380; 813382;   fax :  0258-813325; 
e-mail:  cjalba@cjalba.ro     web: www.cjalba.ro 

 

 

 

Fondul pentru relaţii bilaterale - Măsura A: Iniţiere / Dezvoltare de parteneriate  

 
Titlul acțiunii de parteneriat: Dezvoltarea parteneriatului și faza de design a proiectului 
„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 
Iulia”. 
 
1. Numele aplicantului și acronimul: 
Name: Consiliul Județean Alba 
Acronym: C.J. Alba 
 
2. Datele de contact ale aplicantului: 
Adresa de corespondență: Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Oraș: Alba Iulia 
Tel.: 004 0258 81 33 80 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
Website: www.cjalba.ro 
 
3. Persoana autorizată legal să-l reprezinte pe aplicant: 
Nume și prenume: Dumitrel Ion 
Poziția în organizație: președintele Consiliului Județean Alba 
Adresa de corespondență: Consiliul Județean Alba, Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Phone/mobile: 004 0258 81 33 80 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
 
4. Persoana de contact din interiorul organizației: 
Nume și prenume: Popescu Dan 
Poziția în organizație: director executiv – Directia tehnica a Consiliului judetean Alba 
Adresa de corespondență: Consiliul Județean Alba, Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Phone/mobile: 004 0743 09 84 86 
E-mail: danpopescu.2010@gmail.com 
 
5. Organizația parteneră: 
Nume și acronim: Muzeul Universității din Bergen, Universitatea din Bergen 
Adresa de corespondență: Postboks 7800, NO-5020 
Oraș: Bergen 
Tel.: +47 55 58 00 00 
E-mail: post@um.uib.no  
Website: http://www.uib.no/universitymuseum 
 
6. Persoana de contact din interiorul organizației 
Nume și prenume: Prof. Dr. Henrik von Achen 
Poziția în organizație: director 
Adresa de corespondență: Harald Hårfagresgt, Bergen / Postbox 7800, N-5020 Bergen, Norway 

mailto:cjalba@cjalba.ro


PA16/RO12 Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage 
Fund for bilateral relations - Measure A - Partnership development – Round II – Application form 

Tel/office: 004755583120, Tel/cell: 004792445843 
E-mail: henrik.achen@um.uib.no 
 
7. Scurtă descriere a organizaţiei aplicante:  
Consiliul judetean Alba este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivelul Judetului 

Alba, pentru conducerea activitatii consiliilor comunale, orasanesti si municipale, in vederea 

realizarii serviciilor publice de interes judetean. 
In conformitate cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 -  Consiliul judetean 

indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: organizarea si functionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale 

societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;  dezvoltarea economico-sociala a 

judetului;  gestionarea patrimoniului judetului;  gestionarea serviciilor publice din subordine;  

cooperarea interinstitutionala;  alte atributii prevazute de lege. 
Situat în regiunea Centru, judeţul Alba se individualizează prin densitatea monumentelor 

istorice de valoare naţională. Promovarea valorilor patrimoniului cultural se regăseşte în Strategia 

culturala a judetului Alba.  

Prin activităţile instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, asigurându-se 

accesul la cultură, sunt valorificate elemente ale patrimoniului cultural tangibil şi intangibil, 

inclusiv în sensul diversităţii şi a protejării identităţii culturale, precum: intervenţii asupra stării 

fizice a patrimoniului tangibil, realizare şi întreţinere infrastructură culturală necesară valorificării 

patrimoniului intangibil, participarea comunităţilor locale la actul cultural, vizibilitate - comunicare 

– informare, aspect atinse prin organizarea de festivaluri, expoziţii, spectacole, instruiri tematice şi 

activităţi interactive în domeniul conservării moştenirii culturale şi realizarea materialelor de 

promovare. In acest sens se inscrie si intentia de organizare a unui muzeu al icanei, Museikon, 

proiect care va fi implementat de Consiliul Judeţean în parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei. 

 
8. Scurtă descriere a potenţialei organizaţii partenere:  
Muzeul Universităţii se află sub administrarea Universităţii din Bergen, adăpostind una dintre cele 

mai mari colecţii de istorie culturală şi de istorie naturală din Norvegia. Muzeul a fost fondat în 

1825 de către Wilhelm Frimann Koren Christie. Muzeul este situat în Nygaardshøyden, campusul 

Universităţii din Bergen în două clădiri separate, Colecţia de Istorie Naturală şi Colecţia de Istorie 

Culturală. Chiar de la începutul fondării Muzeul Bergens, în 1825, arta bisercicească medievală din 

Norvegia s-a aflat în centrul atenţiei imediate a muzeului, arta bisericească reprezentând o rămăşiţă 

a religiei catolice. De asemenea, colecţia de monede şi medalii a fost înfiinţată şi îmbogăţită mereu 

încă de la începuturile Muzeului. La finalul secolului XIX, arta bisericească post-reformă a 

reprezentat un alt punct de interes pentru Muzeu. Şi mai mult, interesul naţional al Norvegiei în 

propria istorie şi cultură a dus la un efort sporit şi la continuarea interesului ei pentru tradiţia 

folclorică naţională, fapte ce au dus la lansarea unei colecţii de costume şi materiale textile 

tradiţionale.  

Cercetarea bazată pe obiect reprezintă una dintre activităţiile de bază ale muzeului. Este foarte 

important ca obiectul să nu fie văzut izolat, ci explicit prin cercetarea relaţionată cu un context 

cultural şi istoric mai larg. Pe lângă cunoaşterea amănunţită a materialului în funcţie de motivaţie, 

producţie şi distribuţie, scopul de cercetare a unităţii este acela de a obţine interpretări contextuale 

şi internaţionale ale artefactelor cercetate prin prisma întrebuinţării, obiceiurilor, proceselor de 

transformare şi al ideologiilor. Departamentul de conservare este responsabil de conservarea şi 

restaurarea artefactelor arheologice, de artă şi istorie culturală; mai există un departament de 

antropologie. Obiectele analizate acoperă o periodă ce începe cu Epoca fierului timpuriu şi pînă în 

zilele noastre. Colecţiile de artă şi istorie culturală includ de asemenea colacţia de artă bisericească 

ce conţine artefacte medievale, cum ar fi frontoane, triptice şi sculpturi policrome, şi de asemenea şi 

artefacte din perioade mai târzii. 

 
9. Detalii despre persoanele care vor participa la acțiunea de parteneriat: 



PA16/RO12 Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage 
Fund for bilateral relations - Measure A - Partnership development – Round II – Application form 

Organizație Nume Prenume Poziția în organizație 

UM von Achen Henrik Director 

UM Økland Hausken Eli Kristine Muzeograf 

 
10. Se are în vedere acțiunea de parteneriat pentru un viitor proiect, care va viza: 

 1. Clădiri cu valoare de patrimoniu cultural restaurate sau reabilitate 
 2. Obiecte cu valoare de patrimoniu cultural restaurate / conservate; 
 3. Arhive digitizate și baze de date; 
 4. Muzee și facilități culturale create / consolidate; 
 5. Crearea și îmbunătățirea de documente strategice și de planificare, în ceea ce privește 

bunurile de patrimoniu; 
 6. Situri de patrimoniu natural protejate sau revitalizate 
 7. Punerea la dispoziția publicului a patrimoniului cultural imaterial al minorităților etnice. 

 
11. Se are în vedere acțiunea de parteneriat pentru dezvoltarea în continuare a unui: 

 proiec mic (25.000 – 85.000 Eur) 
 proiect mare (200.000 – 2.000.000 Eur) 
 altă acțiune __________________________________________________ 

 
12. Contribuţia la obiectivele programului: 
Această acţiune de parteneriat contribuie la obiectivele Programului şi unul dintre obiectivele 

Mecanismului Financiar EEA (European Economic Area), de ex. întărirea relaţiilor bilaterale prin 

aducerea de contribuţii valoroase şi schimbul de bune practici şi lecţii învăţate de la toţi partenerii 

implicaţi. 

Parteneriatul aduce de asemenea valoare în plus pentru că implică diferiţi depozitari cu provocări şi 

obiective comune – acelea de a conserva şi reînsufleţi patrimonul cultural european, făcându-l 

disponibil pentru generaţiile viitoare. 

Proiectul MuseIkon urmăreşte să acopere câţiva dintre indicatorii Programului cum ar  fi 

restaurarea clădirilor de patrimoniu, crearea de noi muzee, restaurarea obiectelor de patrimoniu 

mobil şi valorificarea lor în mediul online, dezvoltarea de parteneriate semnificative. 

 
13. Motivarea parteneriatului: 
Acţiunile parteneriatului urmăresc să stabilească un parteneriat important şi să dezvolte aplicaţia 

pentru „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia”. 

 

MuseIkon – o ofertă culturală nouă şi unică 

Pe scurt, proiectul se doreşte a fi un departament suplimentar al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, Transilvania, prin expunerea şi promovarea a două colecţii de icoane într-o clădire istorică 

nou restaurată. Prin înfiinţarea acestui nou Muzeu al Icoanei, intenţionăm să: 

- promovăm conceptul icoanei româneşti, în mod special icoana transilvăneană, nu doar 

ca o creaţie artistică, dar ca fenomen religios şi social, situat la interferenţa dintre 

influenţa artelor greceşti, sârbeşti, ruse şi ucrainene, ale căror semnificaţii sunt păstrate 

astăzi. 

- restituim sensul înapoi comunităţii. Publicul (tânăr?) să fie educat prin experienţe 

semnificative – fiind de datoria noastră de a găsi noi maniere de adresare publicului tot 

mai mare şi în continuă schimbare. 

Aceste două condiţii autoimpuse ar reprezenta provocarea majoră a proiectului şi a Muzeului, 

pentru anii care vor urma. 
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Informaţii de bază: 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia este o instituţie de cultură aflată sub administrarea directă a 

Consiliului Judeţean. A fost înfiinţat în anul 1888, cu scopul de a promova patromoniul arheologic 

descoperit în oraşul antic Apulum. În perioada interbelică instituţia se numea Muzeul Unirii, având 

ca scop de a ilustra unirea Transilvaniei cu România, din anul 1918. După anul 1968, când o 

importantă colecţie privată i-a fost înglobată, Muzeul a devenit de asemenea depozitarul a unui 

important număr de icoane şi cărţi religioase. Din 1982, un patrimoniu similar a fost adunat la 

sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia, incluzând aprope 700 de icoane şi peste 

2000 de cărţi din întreg judeţul. 

 

În perioada comunistă, cercetarea ştiinţifică a patrimoniului era posibilă în măsura în care cartea 

religioasă putea fi integrată conceptului de luptă naţională şi atâta timp cât icoana putea fi asociată 

artei de tradiţie folclorică. Cercetarea desfăşurată după anul 1989, anul Revoluţiei, a demonstrat că 

pe teritoriul actual al judeţului Alba au fost înfiinţate şi au activat aici cinci dintre cele mai 

importante centre artistice ale Transilvaniei, realizandu-se în cadrul lor atât icoane pictate pe lemn 

cât şi pe sticlă. Activitatea acestor 5 centre a fost aproape în totalitate reconstituită, desigur din 

perspectiva patrimoniului păstrat. 

În urma acestor realizări ştiinţifice, Arhiepiscopia Ortodoxă a iniţiat organizarea unui muzeu, dar 

demersurile s-au oprit datorită lipsei resurselor financiare, necesare restaurării patrimoniului. În 

ciuda acestui fapt, în ultimii ani, cetatea în stil Vauban a fost restaurată; construită la începutul sec. 

al XVIII-lea de către habsburgi, în centrul ei se află atât muzeul cât şi sediul Arhiepiscopiei 

Ortodoxe. Numărul turiştilor a crescut mult iar ideea unui muzeu de artă a fost considerată ca fiind 

oportună. 

Un an în urmă, şeful de proiect (dr. Ana Dumitran) a prezentat administraţiei judeţene intenţia 

dânsei de extindere a muzeului prin valorificarea celor două colecţii de icoane. Propunerea a fost 

avizată favorabil şi o clădire (care până acum adăpostea un spital) a fost desemnată să fie renovată 

şi transformată în spaţii de expoziţie şi depozit. Prin înfiinţarea acestul muzeu al icoanei, şeful de 

proiect intenţionează să promoveze conceptul icoanei româneşti, mai ales al icoanei transilvănene, 

ca şi creaţie artistică, situat la interferenţa dintre influenţa artelor greceşti, sârbeşti, ruse şi 

ucrainene. Pentru administrarea lui, o secţie a muzeului va fi desemnată să funcţioneze ca institut 

de cercetare a artei religioase şi centru de formare al specialiştilor. Periodic, această secţie va trebui 

să organizeze expoziţii de dimensiune internaţională, promovând icoana românească. 

 

Contribuţii bilaterale şi cooperarea ca punct central al acţiunilor bilaterale 

 

Principala parte va consta accentul pus pe restaurarea clădirii şi primirea noii funcţionalităţi de 

muzeu nou, împreună cu deţinerea planurilor tehnice pentru autorizaţia de construcţie ca şi parte a 

aplicaţiei grantului, de asemenea. 

Solicitantul, împreună cu partenerii, au nevoie de contribuţia Muzeului Universităţii în faza de 

proiectare în ceea ce priveşte zona depozitului şi sugestii privind funcţionalitatea noii clădiri a 

muzeului. Ar trebui să menţionăm faptul că proiectul este doar o schiţă de deviz, iar proiectul tehnic 

detailiat va fi realizat la startul implementării grantului. Astfel mai târziu, în cadrul limitei 

temporale a proiectului şi bugetului, unele solutii pot fi optimizate, dacă e cazul. Alte contribuţii 

referitoare la metodele şi procedurile de manevrare şi management a colecţiilor de patrimoniu pot fi 

aduse atunci. 

Orice contribuţie din partea Muzeului Universităţii privind proiectarea detailiată şi/sau metode sau 

proceduri intră în categoria consultanţă specializată. Membrii echipei care vor forma comitetul de 

coordonare pot fi plătiţi per oră în cadrul costurilor de management, iar superiorii pot fi incluşi la 

costuri indirecte.  

Realizarea unei expoziţii în Norvegia poate fi un subproiect în sine. Cu cât sunt mai detaliate şi mai 

specifice devizele cu atât propunerea de proiect va fi mai bună (şi implementările ulterioare). 

Întrucât un alt partener al proiectului este Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, ambii parteneri 

români participă la aceleaşi provocări în ceea ce privesc colecţiile de artă sacră pe care le deţin. 
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Consiliul Judeţean vine cu know-howul, cadrul administrativ şi logistic pentru implementarea 

proiectului. 

Cooperarea cu partenerul norvegian va ajuta Promotorul Proiectului să dezvolte şi să consolideze 

modul de abordare a clădirii istorice ce urmează să fie restaurată cât şi edificiul consolidat pentru a 

păstra şi a face disponibil pentru generaţiile viitoare patrimoniul de artă sacră. Prin cooperarea cu 

partenerii români, Muzeul Universităţii va avea ocazia să-şi îmbunătăţească cunoştiinţele despre 

colecţiile de artă sacră. Această acţiune de parteneriat adaugă valoare proiectului deoarece va 

încuraja cooperarea între partenerii de proiect în a înţelege interesele comune şi temele/chestiunile 

din domeniul conservării şi expunerii patrimoniului cultural de artă sacră, ca şi contribuţie necesară 

pentru o aplicaţie ulterioară a proiectului. 

 
14. Descrierea acţiunii de parteneriat: 
Planul vizitei include o deplasare în România a unui reprezentat al Muzeului Universităţii pentru: 

- vizite pe teren şi discuţii 

- prezentarea celor mai bune practici şi lecţii învăţate 

- faza de proiectare - discuţii cu viitoarea echipă de implementare extinsă, adunarea 

cererilor şi devizelor, stabilirea detaliilor 

Vizita va dura două zile pline fiecare (3 nopţi cazare) şi e structurată după obiectivele deja 

menţionate: 

Ziua 1 – vizită pe şantier & discuţii; evaluarea situaţiei; după-amiază: întâlnire cu echipele – 

prezentări, colaborare în reţea; prezentarea celor mai bune practici şi lecţii învăţate 

Ziua 2 – valorificarea proiectelor anterioare şi a iniţiativelor. Selecţia contribuţiilor pentru noul 

proiect bazată pe rezultatele zilei anterioare. Proiectarea – managementul şi detaliile de organizare. 

Perioada pentru implementare este între 27 februarie – 2 Martie 

 
15. Period for implementation 

START DATE END DATE DATE FOR SUBMITTING FINAL REPORT 
(15 calendar days after end date) 

27 februarie 2 martie 15 martie 

 
16. Rezultatele parteneriatului: 
Rezultatele parteneriatului vor contribui la întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi 

România deoarece ele nu sunt limitate de propunerea potenţială de proiect. Rezultatele aşteptate ale 

parteneriatului în ceea ce priveşte viitoarea Aplicaţie de finaţare cât şi din alte perspective, includ 

dar nu sunt limitate de: dezvoltarea unui parteneriat relevant pentru obiectivele programului şi ale 

partenerilor; colaborările în reţea şi  împărtăşirea celor mai bune practici şi lecţii învăţate; schimbul 

de know how asupra conservării, promovarea şi expunerea colecţiilor; contribuţia norvegiană 

asupra criteriilor despre cum o nouă clădire de muzeu/depozit/spaţii de expoziţie ar trebui să arate; 

contribuţia românească de a prezenta/crea un eveniment în Norvegia privind expunerea şi accesul 

public la obiecte cultural, religioase. 
 

 
17. Indicatori de rezultat: 

1 

3 

2 
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1. Numărul de acorduri de parteneriat pentru proiect 
2. Numărul de contacte stabilit între instituțiile din România și statele donatoare 
3. Numărul de persoane implicate în vizite de schimb între România și statele donatorilor 
4. Număr de articole publicate în ceea ce privește cultura într-o țară despre cealaltă țară parteneră 
5. Alte programe decât Granturile SEE (ex. Creative Europa, LLP, etc), pentru care partenerii 

intenționează să aplice pentru a primi finanțare 
Număr de rețele europene și internaționale pentru care partenerii intenționează  

6. să aplice împreună 
 

 
18. Bugetul acțiunii de parteneriat: 

cheltuieli Unit 
No. of 
units 

Unit 
value              

(Lei/Eur)* 

Estimated 
budget 

(Lei/Eur)* 

1. Transport  

1.1 transport international  bilete  2  3800 lei  7600 lei 

1.2 transport local 
70km x  2 x 7,5% x 6 lei/lt pax  1  63 lei  63 lei 

1.3 Asigurare de transport poliță  -  -  - 

Subtotal Transport  7726 lei 

2. Subsistence expenses  

2.1 Cazare 
 

persoană 
x noapte       

2.1 Diurnă 
2 persoane x 4 zile 

persoane 
x zile  8 

 157,88 
lei 

 1263 lei 
 

Subtotal Subsistence expenses  1263 lei 

3. Alte cheltuieli  

3.1 Taxe pentru participarea la conferințe, 
seminarii și ateliere de lucru  bilete - - - 

Subtotal Other expenses   

Grand total  8989 lei 
* Solicitanții din România trebuie să completeze valorile în lei, luând în considerare o rată de schimb de 4,5110 lei. 
Solicitanții din statele donatoare vor completa valorile din Eur. Bugetul nu este mai mare de 2.000 de Euro. 

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Județean Alba, fiind conștient de faptul că 
declarațiile false sunt pedepsite de legea penală, confirm în numele instituției noastre că informațiile 
conținute în acest formular sunt adevărate, complete și exacte și pot fi dovedite prin documente oficiale care 
pot fi puse la dispoziția Unității de Management a Proiectului. 

Numele și prenumele reprezentantului legal: Dumitrel Ion 

 

Poziția:  Preşedinte  

 

Ștampila și semnătura reprezentantului legal:  
 

 

Data și locul: 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba si a  bugetului propriu al Judeţului Alba 

pe anul 2014 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din  data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

judeţului Alba si a bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2014; 

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba si a 

bugetului propriu al Judeţului Alba pe anul 2014, inițiat de domnul președinte Ion 

Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 3181/26.02.2014, cu  

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 58/26.02.2014. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 

strategii”. 

Având in vedere prevederile : 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  

ulterioare; 

- Legii nr.356/18.12.2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; 

- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 

 

HOTARARE 

 

Art.unic: Se aproba rectificarea bugetului general al judeţului Alba si a bugetului propriu 

al judeţului si in consecinţa Hotărârea nr23/2014 se rectifica , după cum urmează: 

 1. Articolul 1 se modifica si va avea următorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2014, se stabileşte în sumă de 

269.943,39  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. La articolul 2 alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea următorul cuprins: 

„ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2014, în sumă de 

176.702,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2014, se 

stabileşte în sumă de 152.992,88 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2014, se 

stabileşte în sumă de 23.709,12 mii lei”. 

3. Alineatul (1) al articolului  5 se modifica si va avea următorul cuprins: 

   „ Art.5 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2014 se 

stabilesc în sumă de 16.188,99  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

    4. La alineatul (2) al articolului 16 se modifica anexa 15a si va avea următorul cuprins: 

„ Art.16 –  (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat pe anul 2014, potrivit anexei nr.15 „a” parte integranta a prezentei hotărâri”. 

5.Alineatele (1) si (3) ale articolului 17 se modifica si vor avea următorul cuprins: 

Art.17 – (1). Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2014 se stabilesc în sumă de 80.340,68 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr.16 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                (3) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 

structura prevăzută în anexele nr.16 „c” şi 16 „d” – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

 

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului  23 se modifica si vor avea următorul cuprins: 

„Art.23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Turism” pe anul 2014,  se 

stabilesc în sumă de 1.372,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.22, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului, 

rectificat pe anul 2014,  potrivit anexei nr.22 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri” 

7. Articolul 34 se modifica si va avea următorul cuprins: 

„Art.34 – Se aproba „Lista obiectivelor de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de 

investiţii”, pe anul 2014 cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local repartizate pentru 

Judeţul Alba, în structura prevăzută în anexele nr. 33”a” si 33”b” părţi integrante ale prezentei 

hotărâri”. 

8. La articolul 35 se modifica „Lista  obiectivelor de investiţii” pe anul 2014 cu finanţare 

integrală sau parţială din bugetul local propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.34 ”a” parte 

integranta a prezentei hotărâri 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Ordonatorilor terţiari de credite in extras; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZA 

                                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                             Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014 

Nr. 30 



JUDEŢUL ALBA

PE ANUL 2014

  - mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01 172.157,37 88.141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 260.298,70 10.376,30 249.922,40

Venituri curente   (rd.03+17)                       02 117.598,00 76.048,85 0,00 0,00 0,00 0,00 193.646,85 193.646,85

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 116.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.077,00 116.077,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 

juridice,   din care: 04
0,00

0,00

Impozit pe profit                  05 0,00 0,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 

fizice (rd.07+ rd.08) ,   din care: 06
46.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.770,00

46.770,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 

din patrimoniul personal *) 07
0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
46.770,00 46.770,00

46.770,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
0,00

0,00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10 0,00 0,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11 69.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.307,00 69.307,00

Sume defalcate din TVA 12 67.857,00 67.857,00 67.857,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13
0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice 14
0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurarea de activitati 15

1.450,00 1.450,00

1.450,00

Alte impozite si taxe fiscale 16 0,00 0,00

Venituri nefiscale                      17 1.521,00 76.048,85 77.569,85 77.569,85

Venituri din capital                      18 4,18 4,18 4,18

Operatiuni financiare 19 0,00 0,00

Subvenţii (rd.21+22) 20 50.859,15 10.944,30 0,00 0,00 0,00 0,00 61.803,45 10.376,30 51.427,15

Subvenţii de la bugetul de stat 21 0,00 0,00

Bugetul împrumuturilor

externe interne

Anexa nr. 1

la hot. nr. 30

din 27.02.2014

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumire
Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul instituţiilor 

publice finanţate 

din venituri proprii 

si subventii din 

bugetul local

Bugetul 

instituţiilor 

publice 

finanţate 

integral din 

venituri proprii

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambursabil

e

Total

Transferuri 

între 

bugete**)    

(se scad)

Total                     

buget          

general



Subvenţii de la alte administratii 22 50.859,15 10.944,30 61.803,45 10.376,30 51.427,15

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23 3.700,22 1.144,00 4.844,22 4.844,22

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.24+35+36+39+40)           23 176.702,00 88.355,65 0,00 0,00 15.262,04 0,00 280.319,69 10.376,30 269.943,39

Cheltuieli curente   (rd.25 la rd.34)                        24 159.452,99 84.895,97 0,00 0,00 8.963,50 0,00 253.312,46 253.312,46

Cheltuieli de personal                25 30.158,00 50.315,00 80.473,00 80.473,00

Bunuri si servicii                26 41.340,79 32.237,48 73.578,27 73.578,27

Dobanzi 27 4.565,00 250,00 4.815,00 4.815,00

Subventii                                  28 0,00 0,00

Fonduri de rezerva 29 0,00 0,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             30 10.376,30 10.376,30 10.376,30 0,00

Alte transferuri 31 2.056,88 2.056,88 2.056,88

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 

postaderare 32
6.904,11 2.081,49

8.963,50
17.949,10

17.949,10

Asistenta sociala 33 57.051,91 57.051,91 57.051,91

Alte cheltuieli 34 7.000,00 12,00 7.012,00 7.012,00

Cheltuieli de capital                     35 13.615,01 2.907,68 6.298,54 22.821,23 22.821,23

Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 3.920,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.472,00 4.472,00

Imprumuturi acordate                  37 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 38 3.920,00 552,00 4.472,00 4.472,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 39
-286,00 -286,00

-286,00

Rezerve 40 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  
1)                                                                

(rd.01-rd.23)   41
-4.544,63 -214,32 0,00 0,00 -15.262,04 0,00 -20.020,99

-20.020,99

PE CAPITOLE: 42 176.702,00 88.355,65 0,00 0,00 15.262,04 0,00 280.319,69 10.376,30 269.943,39
Autoritati publice si actiuni externe 43 16.188,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.188,99 38,00 16.150,99

Sectiunea de functionare 44 11.543,21 11.543,21 38,00 11.505,21

Sectiunea de dezvoltare 45 4.645,78 4.645,78 4.645,78
Alte servicii publice generale 46 1.269,91 839,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,08 687,00 1.422,08

Sectiunea de functionare 47 1.266,00 839,17 2.105,17 687,00 1.418,17

Sectiunea de dezvoltare 48 3,91 3,91 3,91
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 49 4.765,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045,00 5.045,00

Sectiunea de functionare 50 4.765,00 280,00 5.045,00 5.045,00

Sectiunea de dezvoltare 51 0,00 0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale 

administratiei       52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Sectiunea de functionare 53 0,00 0,00

Sectiunea de dezvoltare 54 0,00 0,00

Aparare    55 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 295,00

Sectiunea de functionare 56 265,00 265,00 265,00

Sectiunea de dezvoltare 57 30,00 30,00 30,00

Ordine publica si siguranta nationala 58 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Sectiunea de functionare 59 137,50 137,50 137,50

Sectiunea de dezvoltare 60 12,50 12,50 12,50
Invatamant  61 15.532,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.532,91 0,00 15.532,91

Sectiunea de functionare 62 15.532,91 15.532,91 0,00 15.532,91



Sectiunea de dezvoltare 63 0,00 0,00
Sanatate 64 3.951,00 78.805,68 0,00 0,00 0,000 0,00 82.756,68 3.951,00 78.805,68

Sectiunea de functionare 65 909,00 73.960,01 74.869,01 909,00 73.960,01

Sectiunea de dezvoltare 66 3.042,00 4.845,67 0,000 7.887,67 3.042,00 4.845,67
Cultura, recreere si religie 67 16.412,00 6.061,83 0,00 0,00 0,00 0,00 22.473,83 5.078,00 17.395,83

Sectiunea de functionare 68 16.298,00 5.918,33 22.216,33 4.964,00 17.252,33

Sectiunea de dezvoltare 69 114,00 143,50 257,50 114,00 143,50
Asigurari si asistenta sociala      70 81.890,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.890,68 81.890,68

Sectiunea de functionare 71 77.348,68 77.348,68 77.348,68

Sectiunea de dezvoltare 72 4.542,00 0,00 4.542,00 4.542,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 533,88 0,00 0,00 0,00 2.643,66 0,00 3.177,54 0,00 3.177,54

Sectiunea de functionare 74 23,88 23,88 0,00 23,88

Sectiunea de dezvoltare 75 510,00 2.643,66 3.153,66 3.153,66
Protectia mediului 76 6.047,33 0,00 0,00 0,00 8.963,50 0,00 15.010,83 15.010,83

Sectiunea de functionare 77 165,00 165,00 165,00

Sectiunea de dezvoltare 78 5.882,33 8.963,50 14.845,83 14.845,83
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 79 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00

Sectiunea de functionare 80 0,00 0,00 0,00

Sectiunea de dezvoltare 81 320,00 320,00 0,00 320,00
Combustibili si energie 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sectiunea de functionare 83 0,00 0,00

Sectiunea de dezvoltare 84 0,00 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  85 600,30 674,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,27 600,30 674,97

Sectiunea de functionare 86 600,30 674,97 1.275,27 600,30 674,97

Sectiunea de dezvoltare 87 0,00 0,00
Transporturi 88 27.298,00 0,00 0,00 0,00 3.654,88 0,00 30.952,88 30.952,88

Sectiunea de functionare 89 22.751,40 22.751,40 22.751,40

Sectiunea de dezvoltare 90 4.546,60 3.654,88 8.201,48 8.201,48
Alte actiuni economice 91 1.447,00 1.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.141,00 60,00 3.081,00

Sectiunea de functionare 92 1.387,00 1.694,00 3.081,00 60,00 3.021,00
Sectiunea de dezvoltare 93 60,00 60,00 60,00



Judetul Alba 
 anexa nr. 2 la hot. nr. 30/27.02.2014 

27-Februarie-2014 

(mii lei) 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE 
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 

APROBAT: rectificare buget 

Denumirea indicatorilor Cod indicator Rand 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii platilor 
restante 

 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502) 000102 r 1  41.263,57  43.200,82  46.319,62  41.373,36  172.157,37  29,00  287,36  0,00 

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4802 r 2  10.278,94  11.506,50  13.483,20  14.452,36  49.721,00  0,00  258,36  0,00 

I.  VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 3  27.347,94  28.994,50  32.833,20  28.422,36  117.598,00  20,00  278,36  0,00 

A.  VENITURI FISCALE 0003 r 4  27.326,94  28.602,50  32.119,20  28.028,36  116.077,00  0,00  258,36  0,00 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 r 5  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) 
0006 r 9  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 13  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 14  7.050,00  7.400,00  9.050,00  9.500,00  33.000,00  0,00  150,00  0,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
040204 r 15  3.090,00  3.240,00  3.245,00  4.195,00  13.770,00  0,00  85,00  0,00 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 
0010 r 27  17.186,94  17.962,50  19.824,20  14.333,36  69.307,00  0,00  23,36  0,00 

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 1102 r 28  17.069,00  17.488,00  19.350,00  13.950,00  67.857,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 
niv.judetelor 

110201 r 29  11.868,00  10.117,00  12.500,00  11.500,00  45.985,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 r 31  2.975,00  5.200,00  4.650,00  250,00  13.075,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

110206 r 32  2.226,00  2.171,00  2.200,00  2.200,00  8.797,00  0,00  0,00  0,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50) 

1602 r 39  117,94  474,50  474,20  383,36  1.450,00  0,00  23,36  0,00 

Impozit asupra  mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 r 40  87,94  354,50  354,20  253,36  1.050,00  0,00  23,36  0,00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 41  30,00  120,00  120,00  130,00  400,00  0,00  0,00  0,00 

C.   VENITURI NEFISCALE 0012 r 46  21,00  392,00  714,00  394,00  1.521,00  20,00  20,00  0,00 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 r 47  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 r 48  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 r 50  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 
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TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
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An 

Influenta 
Trim in curs 
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stingerii platilor 
restante 

 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530 r 51  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 r 56  16,00  372,00  694,00  379,00  1.461,00  20,00  20,00  0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27) 
3302 r 57  0,00  323,00  645,00  323,00  1.291,00  0,00  0,00  0,00 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 r 64  0,00  323,00  645,00  323,00  1.291,00  0,00  0,00  0,00 

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50) 3502 r 68  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 r 69  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102 r 70  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 3602 r 74  11,00  34,00  34,00  21,00  100,00  0,00  0,00  0,00 

Taxe speciale 360206 r 77  11,00  19,00  19,00  11,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Alte venituri 360250 r 83  0,00  15,00  15,00  10,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50) 3702 r 84  0,00  0,00  0,00  20,00  20,00  20,00  20,00  0,00 

Donatii si sponsorizari 370201 r 85  0,00  0,00  0,00  20,00  20,00  20,00  20,00  0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local(cu semnul minus) 
370203 r 86 -2.036,93 -2.273,59 -6.203,92 -3.572,98 -14.087,42 -20,00 -20,00  0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 r 87  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

IV.  SUBVENTII 0017 r 103  12.742,55  12.986,00  12.689,00  12.441,60  50.859,15  0,00  0,00  0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 

42.02+43.02) 
0018 r 104  12.742,55  12.986,00  12.689,00  12.441,60  50.859,15  0,00  0,00  0,00 

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.62) 4202 r 105  12.742,55  12.986,00  12.689,00  12.441,60  50.859,15  0,00  0,00  0,00 

A.De capital 0019 r 106  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

420220 r 131  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

B.Curente 0020 r 132  12.223,30  12.446,00  12.447,00  12.366,00  49.482,30  0,00  0,00  0,00 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 r 133  12.082,00  12.300,00  12.300,00  12.200,00  48.882,00  0,00  0,00  0,00 

Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole 420244 r 143  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18) 
4502 r 166  1.173,08  1.220,32  797,42  509,40  3.700,22  9,00  9,00  0,00 

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 
45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 

450201 r 167  1.023,08  1.040,32  612,42  200,40  2.876,22  0,00  0,00  0,00 

Alte facilitati si instrumente postaderare(cod 
45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 

450216 r 175  150,00  180,00  185,00  300,00  815,00  0,00  0,00  0,00 

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 450221 r 180  0,00  0,00  0,00  9,00  9,00  9,00  9,00  0,00 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 0002+0016+0017)-TOTAL 000102 r 181  37.534,31  39.166,91  39.076,28  37.215,38  152.992,88  0,00  258,36  0,00 

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4802 r 182  10.278,94  11.506,50  13.483,20  14.452,36  49.721,00  0,00  258,36  0,00 
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An 
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I.  VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 183  25.311,01  26.720,91  26.629,28  24.849,38  103.510,58  0,00  258,36  0,00 

A.  VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011) 0003 r 184  27.326,94  28.602,50  32.119,20  28.028,36  116.077,00  0,00  258,36  0,00 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL(0005+0006+0007) 
0004 r 185  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) 
0006 r 189  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 193  10.140,00  10.640,00  12.295,00  13.695,00  46.770,00  0,00  235,00  0,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 194  7.050,00  7.400,00  9.050,00  9.500,00  33.000,00  0,00  150,00  0,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
040204 r 195  3.090,00  3.240,00  3.245,00  4.195,00  13.770,00  0,00  85,00  0,00 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 
11.02+12.02+15.02+16.02) 

0010 r 207  17.186,94  17.962,50  19.824,20  14.333,36  69.307,00  0,00  23,36  0,00 

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 1102 r 208  17.069,00  17.488,00  19.350,00  13.950,00  67.857,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 
niv.judetelor 

110201 r 209  11.868,00  10.117,00  12.500,00  11.500,00  45.985,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 r 211  2.975,00  5.200,00  4.650,00  250,00  13.075,00  0,00  0,00  0,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

110206 r 212  2.226,00  2.171,00  2.200,00  2.200,00  8.797,00  0,00  0,00  0,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50) 

1602 r 218  117,94  474,50  474,20  383,36  1.450,00  0,00  23,36  0,00 

Impozit asupra  mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 r 219  87,94  354,50  354,20  253,36  1.050,00  0,00  23,36  0,00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 r 220  30,00  120,00  120,00  130,00  400,00  0,00  0,00  0,00 

C.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 r 225 -2.015,93 -1.881,59 -5.489,92 -3.178,98 -12.566,42  0,00  0,00  0,00 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 r 226  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 r 227  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 r 229  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530 r 230  5,00  20,00  20,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 r 235 -2.020,93 -1.901,59 -5.509,92 -3.193,98 -12.626,42  0,00  0,00  0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27) 

3302 r 236  0,00  323,00  645,00  323,00  1.291,00  0,00  0,00  0,00 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 r 243  0,00  323,00  645,00  323,00  1.291,00  0,00  0,00  0,00 

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50) 3502 r 247  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 r 248  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102 r 249  5,00  15,00  15,00  15,00  50,00  0,00  0,00  0,00 

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 3602 r 253  11,00  34,00  34,00  21,00  100,00  0,00  0,00  0,00 

Taxe speciale 360206 r 256  11,00  19,00  19,00  11,00  60,00  0,00  0,00  0,00 
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Alte venituri 360250 r 259  0,00  15,00  15,00  10,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50) 3702 r 260 -2.036,93 -2.273,59 -6.203,92 -3.552,98 -14.067,42  0,00  0,00  0,00 

Donatii si sponsorizari 370201 r 261  0,00  0,00  0,00  20,00  20,00  20,00  20,00  0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bug local(cu semnul minus) 
370203 r 262 -2.036,93 -2.273,59 -6.203,92 -3.572,98 -14.087,42 -20,00 -20,00  0,00 

IV.  SUBVENTII 0017 r 269  12.223,30  12.446,00  12.447,00  12.366,00  49.482,30  0,00  0,00  0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 

42.02+43.02) 
0018 r 270  12.223,30  12.446,00  12.447,00  12.366,00  49.482,30  0,00  0,00  0,00 

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 4202 r 271  12.223,30  12.446,00  12.447,00  12.366,00  49.482,30  0,00  0,00  0,00 

B.Curente 0020 r 272  12.223,30  12.446,00  12.447,00  12.366,00  49.482,30  0,00  0,00  0,00 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 r 273  12.082,00  12.300,00  12.300,00  12.200,00  48.882,00  0,00  0,00  0,00 

Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole 420244 r 281  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502) 000102 r 295  3.729,26  4.033,91  7.243,34  4.157,98  19.164,49  29,00  29,00  0,00 

VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 r 297  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

VENITURI NEFISCALE 0012 r 302  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 r 303  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 3702 r 308  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 r 309  2.036,93  2.273,59  6.203,92  3.572,98  14.087,42  20,00  20,00  0,00 

IV.  SUBVENTII 0017 r 321  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 

42.02+43.02) 
0018 r 322  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 4202 r 323  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

A.De capital 0019 r 324  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

420220 r 349  519,25  540,00  242,00  75,60  1.376,85  0,00  0,00  0,00 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18) 
4502 r 363  1.173,08  1.220,32  797,42  509,40  3.700,22  9,00  9,00  0,00 

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 

45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 
450201 r 364  1.023,08  1.040,32  612,42  200,40  2.876,22  0,00  0,00  0,00 

Alte facilitati si instrumente postaderare(cod 

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 
450216 r 372  150,00  180,00  185,00  300,00  815,00  0,00  0,00  0,00 

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 450221 r 377  0,00  0,00  0,00  9,00  9,00  9,00  9,00  0,00 

TOTAL CHELTUIELI 5002 r 378  41.563,57  43.656,94  48.779,62  42.701,87  176.702,00  29,00  287,36  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 02.01 r 379  38.692,39  40.500,35  40.647,79  39.612,46  159.452,99  9,00  267,36  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 02.10 r 380  7.365,89  7.385,84  7.749,79  7.656,48  30.158,00  0,00  194,33  0,00 
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TITLUL II BUNURI SI SERVICII 02.20 r 381  8.874,71  13.031,07  11.001,61  8.433,40  41.340,79  0,00  64,03  0,00 

TITLUL III DOBANZI 02.30 r 382  2.050,00  700,00  700,00  1.115,00  4.565,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02.51 r 385  1.978,80  2.213,00  2.713,18  3.471,32  10.376,30  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 02.55 r 386  130,00  530,00  536,88  860,00  2.056,88  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 02.56 r 387  1.793,08  1.950,44  1.896,33  1.264,26  6.904,11  9,00  9,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 02.57 r 388  14.749,91  12.940,00  14.300,00  15.062,00  57.051,91  0,00  0,00  0,00 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 02.59 r 389  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 02.70 r 390  1.806,18  2.081,59  7.056,83  2.670,41  13.615,01  306,00  306,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 02.71 r 391  1.806,18  2.081,59  6.856,83  2.450,41  13.195,01  306,00  306,00  0,00 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 02.72 r 392  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

OPERATIUNI FINANCIARE 02.79 r 394  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 02.81 r 396  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 
02.84 r 397  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 02.8501 r 398  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE r 399  5.538,68  4.787,16  6.198,40  5.699,66  22.223,90  9,00  9,00  0,00 

Autoritati publice si actiuni externe 5102 r 400  3.229,68  3.779,16  5.047,90  4.132,25  16.188,99  9,00  9,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 r 401  2.729,68  3.131,16  3.197,90  3.479,25  12.537,99 -11,00 -11,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 r 402  1.163,00  1.407,00  1.463,00  1.508,00  5.541,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 r 403  1.388,93  1.503,16  1.492,65  1.579,47  5.964,21 -20,00 -20,00  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 5102.55 r 408  0,00  0,00  18,00  20,00  38,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 5102.56 r 409  177,75  221,00  224,25  371,78  994,78  9,00  9,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 r 412  500,00  648,00  1.850,00  653,00  3.651,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 r 413  500,00  648,00  1.850,00  653,00  3.651,00  20,00  20,00  0,00 

Autoritati executive si legislative 510201 r 422  3.229,68  3.779,16  5.047,90  4.132,25  16.188,99  9,00  9,00  0,00 

Autoritati executive 51020103 r 423  3.229,68  3.779,16  5.047,90  4.132,25  16.188,99  9,00  9,00  0,00 

Alte servicii publice generale 5402 r 424  259,00  308,00  350,50  352,41  1.269,91  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 r 425  259,00  308,00  350,50  348,50  1.266,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 r 426  68,00  76,00  102,00  104,00  350,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20 r 427  33,00  60,00  58,50  77,50  229,00  0,00  0,00  0,00 

Page 5 of 16 INDSOFT-SICO -  Judetul Alba 



Denumirea indicatorilor Cod indicator Rand 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii platilor 
restante 

 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5402.51 r 431  158,00  172,00  190,00  167,00  687,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 r 436  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 r 437  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 r 449  158,00  172,00  190,00  167,00  687,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii publice generale 540250 r 450  101,00  136,00  160,50  185,41  582,91  0,00  0,00  0,00 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 r 451  2.050,00  700,00  800,00  1.215,00  4.765,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 r 452  2.050,00  700,00  800,00  1.215,00  4.765,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20 r 454  0,00  0,00  100,00  100,00  200,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL III DOBANZI 5502.30 r 455  2.050,00  700,00  700,00  1.115,00  4.565,00  0,00  0,00  0,00 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5902 r 497  60,00  94,50  138,00  152,50  445,00  0,00  0,00  0,00 

Aparare 6002 r 498  43,00  62,00  91,00  99,00  295,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 r 499  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 r 501  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 r 510  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 r 511  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

Aparare nationala 600202 r 520  43,00  62,00  91,00  99,00  295,00  0,00  0,00  0,00 

Ordine publica si siguranta nationala 6102 r 521  17,00  32,50  47,00  53,50  150,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 r 522  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 r 524  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 r 533  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 r 534  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 610205 r 545  17,00  32,50  47,00  53,50  150,00  0,00  0,00  0,00 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6302 r 547  26.923,34  27.347,30  31.799,12  31.716,83  117.786,59  0,00  258,36  0,00 

INVATAMANT 6502 r 548  4.286,66  2.274,30  4.013,94  4.958,01  15.532,91  0,00  223,36  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 r 549  4.286,66  2.274,30  4.013,94  4.958,01  15.532,91  0,00  223,36  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 r 550  1.480,89  1.497,84  1.839,79  1.868,48  6.687,00  0,00  194,33  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 r 551  137,86  136,46  174,15  187,53  636,00  0,00  29,03  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 6502.55 r 556  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 r 558  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 r 570  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 
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Invatamant primar 65020302 r 572  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 

Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 r 578  1.618,75  1.634,30  2.013,94  2.056,01  7.323,00  0,00  223,36  0,00 

Invatamant special 65020704 r 579  1.618,75  1.634,30  2.013,94  2.056,01  7.323,00  0,00  223,36  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 r 583  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

Sanatate 6602 r 584  500,00  628,00  1.045,18  1.777,82  3.951,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 r 585  500,00  628,00  1.045,18  1.777,82  3.951,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 r 591  500,00  628,00  1.045,18  1.777,82  3.951,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 r 606  500,00  628,00  1.045,18  1.777,82  3.951,00  0,00  0,00  0,00 

Spitale generale 66020601 r 607  500,00  628,00  1.045,18  1.777,82  3.951,00  0,00  0,00  0,00 

Cultura, recreere si religie 6702 r 612  3.491,00  4.255,00  4.494,00  4.172,00  16.412,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 r 613  3.491,00  4.255,00  4.494,00  4.172,00  16.412,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 r 614  205,00  219,00  237,00  239,00  900,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20 r 615  256,50  519,00  711,00  312,50  1.799,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6702.51 r 619  1.179,50  1.267,00  1.331,00  1.300,50  5.078,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 6702.55 r 620  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 r 623  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii culturale 670203 r 634  1.078,00  971,00  1.160,50  1.152,50  4.362,00  0,00  0,00  0,00 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 r 635  224,00  238,00  545,50  376,50  1.384,00  0,00  0,00  0,00 

Muzee 67020303 r 636  435,00  465,00  465,00  495,00  1.860,00  0,00  0,00  0,00 

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 r 637  419,00  268,00  150,00  281,00  1.118,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii recreative si sportive 670205 r 644  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

Sport 67020501 r 645  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii religioase 670206 r 648  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 r 649  563,00  1.034,00  1.118,50  699,50  3.415,00  0,00  0,00  0,00 

Asigurari si asistenta sociala 6802 r 650  18.645,68  20.190,00  22.246,00  20.809,00  81.890,68  0,00  35,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 r 651  17.645,68  19.618,00  20.296,00  19.909,00  77.468,68  0,00  35,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 r 652  4.449,00  4.186,00  4.108,00  3.937,00  16.680,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 r 653  1.091,68  3.095,00  3.856,00  3.744,00  11.786,68  0,00  35,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 6802.56 r 659  23,00  37,00  32,00  28,00  120,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802.57 r 660  12.082,00  12.300,00  12.300,00  12.200,00  48.882,00  0,00  0,00  0,00 
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CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 r 662  1.000,00  572,00  1.950,00  1.186,00  4.708,00  286,00  286,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 r 663  1.000,00  572,00  1.950,00  1.186,00  4.708,00  286,00  286,00  0,00 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 
6802.84 r 669  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 6802.8501 r 670  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 r 675  18.645,68  20.190,00  20.996,00  20.509,00  80.340,68  0,00  35,00  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 680250 r 682  0,00  0,00  1.250,00  300,00  1.550,00  0,00  0,00  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale 68025050 r 683  0,00  0,00  1.250,00  300,00  1.550,00  0,00  0,00  0,00 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI 

APE 
6902 r 684  1.650,33  1.727,44  1.948,96  1.254,48  6.581,21  0,00  0,00  0,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 r 685  0,00  0,00  223,88  310,00  533,88  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 r 686  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 7002.55 r 693  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 r 697  0,00  0,00  200,00  310,00  510,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 r 698  0,00  0,00  0,00  90,00  90,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 r 699  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 r 710  0,00  0,00  23,88  90,00  113,88  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa 70020501 r 711  0,00  0,00  23,88  90,00  113,88  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 700250 r 715  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

Protectia mediului 7402 r 716  1.650,33  1.727,44  1.725,08  944,48  6.047,33  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 r 717  1.642,33  1.727,44  1.690,08  894,48  5.954,33  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20 r 719  50,00  35,00  50,00  30,00  165,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 7402.56 r 725  1.592,33  1.692,44  1.640,08  864,48  5.789,33  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 r 728  8,00  0,00  35,00  50,00  93,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 r 729  8,00  0,00  35,00  50,00  93,00  0,00  0,00  0,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 r 738  1.227,12  1.420,00  820,00  420,00  3.887,12  0,00  0,00  0,00 

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 r 739  423,21  307,44  905,08  524,48  2.160,21  0,00  0,00  0,00 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 r 741  423,21  307,44  905,08  524,48  2.160,21  0,00  0,00  0,00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 r 743  7.391,22  9.700,54  8.695,14  3.878,40  29.665,30  20,00  20,00  0,00 

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 r 744  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 r 745  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII TRANSFERURI 8002.55 r 752  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 
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Actiuni generale economice si comerciale 800201 r 766  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 r 769  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 r 796  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8302.01 r 797  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8302.51 r 803  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Agricultura 830203 r 818  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Camere agricole 83020307 r 820  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Transporturi 8402 r 822  6.920,40  9.047,50  8.119,10  3.211,00  27.298,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 r 823  5.572,22  7.125,91  4.067,27  2.066,00  18.831,40  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 r 825  5.572,22  7.125,91  4.067,27  2.066,00  18.831,40  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 r 834  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 r 835  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 r 838  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 r 840  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

Transport rutier 840203 r 844  6.663,40  8.555,00  7.816,60  3.200,00  26.235,00  0,00  0,00  0,00 

Transport rutier 84020301 r 845  6.663,40  8.555,00  7.816,60  3.200,00  26.235,00  0,00  0,00  0,00 

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 r 852  257,00  492,50  302,50  11,00  1.063,00  0,00  0,00  0,00 

Alte actiuni economice 8702 r 853  299,52  477,04  399,04  271,40  1.447,00  20,00  20,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 r 854  284,52  462,04  384,04  256,40  1.387,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8702.20 r 856  284,52  462,04  384,04  196,40  1.327,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8702.51 r 860  0,00  0,00  0,00  60,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 r 865  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 r 866  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Turism 870204 r 877  299,52  477,04  399,04  196,40  1.372,00  20,00  20,00  0,00 

Alte actiuni economice 870250 r 879  0,00  0,00  0,00  75,00  75,00  0,00  0,00  0,00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 r 880 -300,00 -456,12 -2.460,00 -1.328,51 -4.544,63  0,00  0,00  0,00 

DEFICIT 9902 r 885  300,00  456,12  2.460,00  1.328,51  4.544,63  0,00  0,00  0,00 

Deficitul sectiunii de dezvoltare 990297 r 887  300,00  456,12  2.460,00  1.328,51  4.544,63  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902) 5002 r 889  37.534,31  39.166,91  39.076,28  37.215,38  152.992,88  0,00  258,36  0,00 
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CHELTUIELI CURENTE 02.01 r 890  36.469,31  38.091,91  38.001,28  36.510,38  149.072,88  0,00  258,36  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 02.10 r 891  7.365,89  7.385,84  7.749,79  7.656,48  30.158,00  0,00  194,33  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 02.20 r 892  8.874,71  13.031,07  11.001,61  8.433,40  41.340,79  0,00  64,03  0,00 

TITLUL III DOBANZI 02.30 r 893  2.050,00  700,00  700,00  1.115,00  4.565,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02.51 r 896  1.578,80  1.785,00  1.993,00  1.863,50  7.220,30  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 02.55 r 897  100,00  500,00  506,88  630,00  1.736,88  0,00  0,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 02.57 r 898  14.749,91  12.940,00  14.300,00  15.062,00  57.051,91  0,00  0,00  0,00 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 02.59 r 899  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

OPERATIUNI FINANCIARE 02.79 r 900  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 02.81 r 902  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(5102+5402) r 905  4.860,93  3.918,16  4.124,15  4.670,97  17.574,21 -20,00 -20,00  0,00 

Autoritati publice si actiuni externe 5102 r 906  2.551,93  2.910,16  2.973,65  3.107,47  11.543,21 -20,00 -20,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 r 907  2.551,93  2.910,16  2.973,65  3.107,47  11.543,21 -20,00 -20,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 r 908  1.163,00  1.407,00  1.463,00  1.508,00  5.541,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 r 909  1.388,93  1.503,16  1.492,65  1.579,47  5.964,21 -20,00 -20,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 r 914  0,00  0,00  18,00  20,00  38,00  0,00  0,00  0,00 

Autoritati executive si legislative 510201 r 923  2.551,93  2.910,16  2.973,65  3.107,47  11.543,21 -20,00 -20,00  0,00 

Autoritati executive 51020103 r 924  2.551,93  2.910,16  2.973,65  3.107,47  11.543,21 -20,00 -20,00  0,00 

Alte servicii publice generale 5402 r 925  259,00  308,00  350,50  348,50  1.266,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 r 926  259,00  308,00  350,50  348,50  1.266,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 r 927  68,00  76,00  102,00  104,00  350,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5402.20 r 928  33,00  60,00  58,50  77,50  229,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5402.51 r 932  158,00  172,00  190,00  167,00  687,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 r 945  158,00  172,00  190,00  167,00  687,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii publice generale 540250 r 946  101,00  136,00  160,50  181,50  579,00  0,00  0,00  0,00 

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 r 947  2.050,00  700,00  800,00  1.215,00  4.765,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 r 948  2.050,00  700,00  800,00  1.215,00  4.765,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5502.20 r 950  0,00  0,00  100,00  100,00  200,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL III DOBANZI 5502.30 r 951  2.050,00  700,00  700,00  1.115,00  4.565,00  0,00  0,00  0,00 
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Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA(6002+6102) 
5902 r 983  60,00  94,50  108,00  140,00  402,50  0,00  0,00  0,00 

Aparare 6002 r 984  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 r 985  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 r 987  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

Aparare nationala 600202 r 1001  43,00  62,00  61,00  99,00  265,00  0,00  0,00  0,00 

Ordine publica si siguranta nationala 6102 r 1002  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 r 1003  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 r 1005  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 610205 r 1021  17,00  32,50  47,00  41,00  137,50  0,00  0,00  0,00 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(6502+6602+6702+6802) 6302 r 1023  25.500,34  26.310,30  29.096,94  29.181,01  110.088,59  0,00  258,36  0,00 

INVATAMANT 6502 r 1024  4.286,66  2.274,30  4.013,94  4.958,01  15.532,91  0,00  223,36  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 r 1025  4.286,66  2.274,30  4.013,94  4.958,01  15.532,91  0,00  223,36  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 r 1026  1.480,89  1.497,84  1.839,79  1.868,48  6.687,00  0,00  194,33  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 r 1027  137,86  136,46  174,15  187,53  636,00  0,00  29,03  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 r 1032  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 r 1033  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 r 1041  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 

Invatamant primar 65020302 r 1043  2.667,91  640,00  2.000,00  2.862,00  8.169,91  0,00  0,00  0,00 

Invatamant  nedefinibil prin nivel 650207 r 1049  1.618,75  1.634,30  2.013,94  2.056,01  7.323,00  0,00  223,36  0,00 

Invatamant special 65020704 r 1050  1.618,75  1.634,30  2.013,94  2.056,01  7.323,00  0,00  223,36  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 r 1054  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

Sanatate 6602 r 1055  100,00  200,00  365,00  244,00  909,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 r 1056  100,00  200,00  365,00  244,00  909,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 r 1062  100,00  200,00  365,00  244,00  909,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 r 1072  100,00  200,00  365,00  244,00  909,00  0,00  0,00  0,00 

Spitale generale 66020601 r 1073  100,00  200,00  365,00  244,00  909,00  0,00  0,00  0,00 

Cultura, recreere si religie 6702 r 1078  3.491,00  4.255,00  4.454,00  4.098,00  16.298,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 r 1079  3.491,00  4.255,00  4.454,00  4.098,00  16.298,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 r 1080  205,00  219,00  237,00  239,00  900,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6702.20 r 1081  256,50  519,00  711,00  312,50  1.799,00  0,00  0,00  0,00 
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6702.51 r 1085  1.179,50  1.267,00  1.291,00  1.226,50  4.964,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 r 1086  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 r 1088  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii culturale 670203 r 1095  1.078,00  971,00  1.160,50  1.078,50  4.288,00  0,00  0,00  0,00 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 r 1096  224,00  238,00  545,50  376,50  1.384,00  0,00  0,00  0,00 

Muzee 67020303 r 1097  435,00  465,00  465,00  465,00  1.830,00  0,00  0,00  0,00 

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 r 1098  419,00  268,00  150,00  237,00  1.074,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii recreative si sportive 670205 r 1105  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

Sport 67020501 r 1106  100,00  500,00  465,00  570,00  1.635,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii religioase 670206 r 1109  1.750,00  1.750,00  1.750,00  1.750,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 r 1110  563,00  1.034,00  1.078,50  699,50  3.375,00  0,00  0,00  0,00 

Asigurari si asistenta sociala 6802 r 1111  17.622,68  19.581,00  20.264,00  19.881,00  77.348,68  0,00  35,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 r 1112  17.622,68  19.581,00  20.264,00  19.881,00  77.348,68  0,00  35,00  0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 r 1113  4.449,00  4.186,00  4.108,00  3.937,00  16.680,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 r 1114  1.091,68  3.095,00  3.856,00  3.744,00  11.786,68  0,00  35,00  0,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6802.57 r 1120  12.082,00  12.300,00  12.300,00  12.200,00  48.882,00  0,00  0,00  0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 r 1131  17.622,68  19.581,00  20.264,00  19.881,00  77.348,68  0,00  35,00  0,00 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI 

APE(7002+7402) 
6902 r 1140  50,00  35,00  73,88  30,00  188,88  0,00  0,00  0,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 r 1141  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 r 1142  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 r 1149  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 r 1161  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa 70020501 r 1162  0,00  0,00  23,88  0,00  23,88  0,00  0,00  0,00 

Protectia mediului 7402 r 1167  50,00  35,00  50,00  30,00  165,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 r 1168  50,00  35,00  50,00  30,00  165,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7402.20 r 1170  50,00  35,00  50,00  30,00  165,00  0,00  0,00  0,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 r 1184  20,00  20,00  20,00  20,00  80,00  0,00  0,00  0,00 

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 r 1185  30,00  15,00  30,00  10,00  85,00  0,00  0,00  0,00 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 r 1187  30,00  15,00  30,00  10,00  85,00  0,00  0,00  0,00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(8002+8102+8302+8402+8702) 7902 r 1189  7.063,04  8.808,95  5.673,31  3.193,40  24.738,70  20,00  20,00  0,00 
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Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 r 1232  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8302.01 r 1233  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8302.51 r 1239  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Agricultura 830203 r 1249  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Camere agricole 83020307 r 1251  141,30  146,00  147,00  166,00  600,30  0,00  0,00  0,00 

Transporturi 8402 r 1253  6.637,22  8.200,91  5.142,27  2.771,00  22.751,40  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 r 1254  5.572,22  7.125,91  4.067,27  2.066,00  18.831,40  0,00  0,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 r 1256  5.572,22  7.125,91  4.067,27  2.066,00  18.831,40  0,00  0,00  0,00 

OPERATIUNI FINANCIARE 8402.79 r 1264  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 r 1266  1.065,00  1.075,00  1.075,00  705,00  3.920,00  0,00  0,00  0,00 

Transport rutier 840203 r 1270  6.380,22  7.708,41  4.839,77  2.760,00  21.688,40  0,00  0,00  0,00 

Drumuri si poduri 84020301 r 1271  6.380,22  7.708,41  4.839,77  2.760,00  21.688,40  0,00  0,00  0,00 

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor 840250 r 1278  257,00  492,50  302,50  11,00  1.063,00  0,00  0,00  0,00 

Alte actiuni economice 8702 r 1279  284,52  462,04  384,04  256,40  1.387,00  20,00  20,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 r 1280  284,52  462,04  384,04  256,40  1.387,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE 8702.20 r 1282  284,52  462,04  384,04  196,40  1.327,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8702.51 r 1286  0,00  0,00  0,00  60,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Turism 870204 r 1298  284,52  462,04  384,04  181,40  1.312,00  20,00  20,00  0,00 

Alte actiuni economice 870250 r 1300  0,00  0,00  0,00  75,00  75,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902) 5002 r 1307  4.029,26  4.490,03  9.703,34  5.486,49  23.709,12  29,00  29,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 02.01 r 1308  2.223,08  2.408,44  2.646,51  3.102,08  10.380,11  9,00  9,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02.51 r 1309  400,00  428,00  720,18  1.607,82  3.156,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 02.55 r 1310  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 02.56 r 1311  1.793,08  1.950,44  1.896,33  1.264,26  6.904,11  9,00  9,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 02.70 r 1312  1.806,18  2.081,59  7.056,83  2.670,41  13.615,01  306,00  306,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 02.71 r 1313  1.806,18  2.081,59  6.856,83  2.450,41  13.195,01  306,00  306,00  0,00 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 02.72 r 1314  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 
ANUL CURENT 

02.84 r 1318  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 02.8501 r 1319  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 
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Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(5102+5402) r 1320  677,75  869,00  2.074,25  1.028,69  4.649,69  29,00  29,00  0,00 

Autoritati publice si actiuni externe 5102 r 1321  677,75  869,00  2.074,25  1.024,78  4.645,78  29,00  29,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 r 1322  177,75  221,00  224,25  371,78  994,78  9,00  9,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 5102.56 r 1325  177,75  221,00  224,25  371,78  994,78  9,00  9,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 r 1326  500,00  648,00  1.850,00  653,00  3.651,00  20,00  20,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 r 1327  500,00  648,00  1.850,00  653,00  3.651,00  20,00  20,00  0,00 

Autoritati executive si legislative 510201 r 1335  677,75  869,00  2.074,25  1.024,78  4.645,78  29,00  29,00  0,00 

Autoritati executive 51020103 r 1336  677,75  869,00  2.074,25  1.024,78  4.645,78  29,00  29,00  0,00 

Alte servicii publice generale 5402 r 1337  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 r 1342  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 r 1343  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii publice generale 540250 r 1355  0,00  0,00  0,00  3,91  3,91  0,00  0,00  0,00 

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA(6002+6102) 
5902 r 1356  0,00  0,00  30,00  12,50  42,50  0,00  0,00  0,00 

Aparare 6002 r 1357  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 r 1362  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 r 1363  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

Aparare nationala 600202 r 1371  0,00  0,00  30,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

Ordine publica si siguranta nationala 6102 r 1372  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 r 1377  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 r 1378  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 610205 r 1388  0,00  0,00  0,00  12,50  12,50  0,00  0,00  0,00 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (6502+6602+6702+6802) 6302 r 1390  1.423,00  1.037,00  2.702,18  2.535,82  7.698,00  0,00  0,00  0,00 

Sanatate 6602 r 1419  400,00  428,00  680,18  1.533,82  3.042,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 r 1420  400,00  428,00  680,18  1.533,82  3.042,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 r 1421  400,00  428,00  680,18  1.533,82  3.042,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 r 1433  400,00  428,00  680,18  1.533,82  3.042,00  0,00  0,00  0,00 

Spitale generale 66020601 r 1434  400,00  428,00  680,18  1.533,82  3.042,00  0,00  0,00  0,00 

Cultura, recreere si religie 6702 r 1439  0,00  0,00  40,00  74,00  114,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 r 1440  0,00  0,00  40,00  74,00  114,00  0,00  0,00  0,00 
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6702.51 r 1441  0,00  0,00  40,00  74,00  114,00  0,00  0,00  0,00 

Servicii culturale 670203 r 1453  0,00  0,00  0,00  74,00  74,00  0,00  0,00  0,00 

Muzee 67020303 r 1455  0,00  0,00  0,00  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00 

Institutii publice de spectacole si concerte 67020304 r 1456  0,00  0,00  0,00  44,00  44,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 r 1468  0,00  0,00  40,00  0,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

Asigurari si asistenta sociala 6802 r 1469  1.023,00  609,00  1.982,00  928,00  4.542,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 r 1470  23,00  37,00  32,00  28,00  120,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 6802.56 r 1473  23,00  37,00  32,00  28,00  120,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 r 1474  1.000,00  572,00  1.950,00  1.186,00  4.708,00  286,00  286,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 r 1475  1.000,00  572,00  1.950,00  1.186,00  4.708,00  286,00  286,00  0,00 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 
6802.84 r 1480  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 6802.8501 r 1481  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00 -286,00 -286,00  0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 r 1486  1.023,00  609,00  732,00  628,00  2.992,00  0,00  0,00  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 680250 r 1493  0,00  0,00  1.250,00  300,00  1.550,00  0,00  0,00  0,00 

Alte cheltuieli in domeniul asistentei  sociale 68025050 r 1494  0,00  0,00  1.250,00  300,00  1.550,00  0,00  0,00  0,00 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI 

APE(7002+7402) 
6902 r 1495  1.600,33  1.692,44  1.875,08  1.224,48  6.392,33  0,00  0,00  0,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 r 1496  0,00  0,00  200,00  310,00  510,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 r 1501  0,00  0,00  200,00  310,00  510,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 r 1502  0,00  0,00  0,00  90,00  90,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 r 1503  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 700205 r 1513  0,00  0,00  0,00  90,00  90,00  0,00  0,00  0,00 

Alimentare cu apa 70020501 r 1514  0,00  0,00  0,00  90,00  90,00  0,00  0,00  0,00 

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 700250 r 1518  0,00  0,00  200,00  220,00  420,00  0,00  0,00  0,00 

Protectia mediului 7402 r 1519  1.600,33  1.692,44  1.675,08  914,48  5.882,33  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 r 1520  1.592,33  1.692,44  1.640,08  864,48  5.789,33  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 7402.56 r 1523  1.592,33  1.692,44  1.640,08  864,48  5.789,33  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 r 1524  8,00  0,00  35,00  50,00  93,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 r 1525  8,00  0,00  35,00  50,00  93,00  0,00  0,00  0,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 r 1533  1.207,12  1.400,00  800,00  400,00  3.807,12  0,00  0,00  0,00 

Page 15 of 16 INDSOFT-SICO -  Judetul Alba 



 

Denumirea indicatorilor Cod indicator Rand 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii platilor 
restante 

 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

Salubritate si gestiunea deseurilor 740205 r 1534  393,21  292,44  875,08  514,48  2.075,21  0,00  0,00  0,00 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 r 1536  393,21  292,44  875,08  514,48  2.075,21  0,00  0,00  0,00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(8002+8102+8302+8402+8702) 7902 r 1538  328,18  891,59  3.021,83  685,00  4.926,60  0,00  0,00  0,00 

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 r 1539  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 r 1540  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 r 1542  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 r 1553  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80020110 r 1556  30,00  30,00  30,00  230,00  320,00  0,00  0,00  0,00 

Transporturi 8402 r 1593  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 r 1598  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 r 1599  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

Transport rutier 840203 r 1607  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

Drumuri si poduri 84020301 r 1608  283,18  846,59  2.976,83  440,00  4.546,60  0,00  0,00  0,00 

Alte actiuni economice 8702 r 1616  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 r 1621  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 r 1622  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

Turism 870204 r 1632  15,00  15,00  15,00  15,00  60,00  0,00  0,00  0,00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 r 1635 -300,00 -456,12 -2.460,00 -1.328,51 -4.544,63  0,00  0,00  0,00 

DEFICIT 9902 r 1639  300,00  456,12  2.460,00  1.328,51  4.544,63  0,00  0,00  0,00 

Deficitul sectiunii de dezvoltare 990297 r 1640  300,00  456,12  2.460,00  1.328,51  4.544,63  0,00  0,00  0,00 
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    CONSILIUL JUDETEAN ALBA

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE  
CAP. 51.02.01.03-AUTORITATI EXECUTIVE - 51020103 

27-Februarie-2014 

 anexa nr. 5 la hot. nr. 30/27.02.2014 

(mii lei) APROBAT: rectificare buget 

Rand Denumirea indicatorilor 
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TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
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An 
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 1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 
 16.188,99  4.132,25  5.047,90  3.779,16  3.229,68  9,00  9,00  0,00 

 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)  11.543,21  3.107,47  2.973,65  2.910,16  2.551,93 -20,00 -20,00  0,00 
 3 CHELTUIELI 

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01  11.543,21  3.107,47  2.973,65  2.910,16  2.551,93 -20,00 -20,00  0,00 

 4 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) 10  5.541,00  1.508,00  1.463,00  1.407,00  1.163,00  0,00  0,00  0,00 
 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001  4.408,00  1.180,00  1.180,00  1.140,00  908,00  0,00  0,00  0,00 

 6 Salarii de baza 100101  3.775,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  775,00  0,00  0,00  0,00 
 10 Sporuri pentru conditii de munca 100105  219,00  65,00  65,00  45,00  44,00  0,00  0,00  0,00 
 17 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112  314,00  90,00  90,00  70,00  64,00  0,00  0,00  0,00 
 18 Indemnizatii de delegare 100113  100,00  25,00  25,00  25,00  25,00  0,00  0,00  0,00 
 31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003  1.133,00  328,00  283,00  267,00  255,00  0,00  0,00  0,00 
 32 Contributii de asigurari sociale de stat 100301  849,00  250,00  200,00  200,00  199,00  0,00  0,00  0,00 
 33 Contributii de asigurari de somaj 100302  20,00  6,00  6,00  6,00  2,00  0,00  0,00  0,00 
 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303  224,00  60,00  65,00  50,00  49,00  0,00  0,00  0,00 
 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 

profesionale 
100304  6,00  2,00  2,00  1,00  1,00  0,00  0,00  0,00 

 37 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306  34,00  10,00  10,00  10,00  4,00  0,00  0,00  0,00 
 38 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20  5.964,21  1.579,47  1.492,65  1.503,16  1.388,93 -20,00 -20,00  0,00 

 39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001  2.050,00  545,00  479,00  455,57  570,43 -50,00  0,00  0,00 
 40 Furnituri de birou 200101  82,00  21,00  20,00  21,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 41 Materiale pentru curatenie 200102  41,00  11,00  10,00  10,00  10,00  0,00  0,00  0,00 
 42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 200103  185,00  80,00  50,00  10,00  45,00  0,00  0,00  0,00 
 43 Apa, canal si salubritate 200104  22,00  6,00  6,00  5,00  5,00  0,00  0,00  0,00 
 44 Carburanti si lubrefiantix 200105  300,00  77,00  78,00  75,00  70,00  0,00  0,00  0,00 
 45 Piese de schimb 200106  150,00  40,00  35,00  40,00  35,00  0,00  0,00  0,00 
 47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108  270,00  70,00  70,00  65,00  65,00  0,00  0,00  0,00 
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 48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109  700,00  165,00  135,00  154,57  245,43 -50,00  0,00  0,00 
 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130  300,00  75,00  75,00  75,00  75,00  0,00  0,00  0,00 
 50 Reparatii curente 2002  200,00  22,00  22,00  23,00  133,00  110,00  0,00  0,00 
 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 

20.05.03+20.05.30) 
2005  80,00  20,00  20,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00 

 62 Alte obiecte de inventar 200530  80,00  20,00  20,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006  800,00  200,00  200,00  200,00  200,00  0,00  0,00  0,00 
 64 Deplasari interne, detasari, transferari 200601  400,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  0,00  0,00 
 65 Deplasari in strainatate 200602  400,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  0,00  0,00 
 69 Carti, publicatii si materiale documentare 2011  270,00  67,00  67,00  65,00  71,00  0,00  0,00  0,00 
 70 Consultanta si expertiza 2012  200,00  50,00  50,00  50,00  50,00  0,00  0,00  0,00 
 71 Pregatire profesionala 2013  100,00  15,00  30,00  30,00  25,00  0,00  0,00  0,00 
 87 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
2030  2.264,21  660,47  624,65  659,59  319,50 -80,00 -20,00  0,00 

 88 Reclama si publicitate 203001  200,00  15,00  30,00  130,00  25,00  100,00  0,00  0,00 
 89 Protocol si reprezentare 203002  400,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  0,00  0,00 
 90 Prime de asigurare non-viata 203003  45,00  15,00  12,00  10,00  8,00  0,00  0,00  0,00 
 91 Chirii 203004  76,00  20,00  20,00  20,00  16,00  0,00  0,00  0,00 
 95 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030  1.543,21  510,47  462,65  399,59  170,50 -180,00 -20,00  0,00 

 131 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55  38,00  20,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 135 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii 

internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04) 
5502  38,00  20,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 136   Contributii si cotizatii la organisme internationale 550201  38,00  20,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 180 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+81+84)  4.645,78  1.024,78  2.074,25  869,00  677,75  29,00  29,00  0,00 
 181 CHELTUIELI CURENTE 01  994,78  371,78  224,25  221,00  177,75  9,00  9,00  0,00 
 203 TITLUL VIII  Proiecte cu finantare din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (cod.56.01 la 56.34) 
56  994,78  371,78  224,25  221,00  177,75  9,00  9,00  0,00 

 236 Alte facilitati si instrumente postaderare 5616  985,78  362,78  224,25  221,00  177,75  0,00  0,00  0,00 
 237 Finantare nationala 561601  55,00  17,00  17,25  14,00  6,75  0,00  0,00  0,00 
 238 Finantarea externa nerambursabila 561602  815,78  300,78  185,00  180,00  150,00  0,00  0,00  0,00 
 239 Cheltuieli neeligibile 561603  115,00  45,00  22,00  27,00  21,00  0,00  0,00  0,00 
 256 Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor 

financiare SEE 
5628  9,00  9,00  0,00  0,00  0,00  9,00  9,00  0,00 

 258 Finantare externa nerambursabila 562802  9,00  9,00  0,00  0,00  0,00  9,00  9,00  0,00 
 263 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70  3.651,00  653,00  1.850,00  648,00  500,00  20,00  20,00  0,00 
 264 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03) 71  3.651,00  653,00  1.850,00  648,00  500,00  20,00  20,00  0,00 
 265 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101  3.501,00  603,00  1.750,00  648,00  500,00  20,00  20,00  0,00 
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 266 Constructii 710101  1.966,00  506,00  380,00  580,00  500,00  20,00  20,00  0,00 
 267 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102  1.122,40  0,00  1.122,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 268 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 710103  132,60  25,00  77,60  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 269 Alte active fixe 710130  280,00  72,00  170,00  38,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 272 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103  150,00  50,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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ROMANIA ANEXA  nr.15a

JUDEŢUL ALBA la hotararea nr.30  / 27.02. 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 

crt.
Program/Activitati Obiective

Buget

-lei-

Perioada/ 

Data

Parteneri/Prestator 

servicii
Responsabil

1 Cupa Tantos la ski Organizarea unei competitii de nivel naţional de ski

Promovarea judetului Alba la nivel national

7.000 2014 CSS Campeni Oprean 

Sorina

2 Talentele Albei Diversificarea si imbogatirea ofertei culturale, valorizarea si promovarea talentelor Albei prin 

organizarea unor evenimente cu participare judeteana

Bucuriile primaverii -Promovarea modelelor de urmat pentru tanara generatie de fete

Vocile Cetatii -Valorificarea potentialului interpretativ in domeniul muzicii usoare

ABC - uri colorate  - Ateliere de pictura pentru copii

27.000 martie Asociatria Femeilor din 

Alba

Asociatia „ArtTrad Valea 

Frumoasei Sebes”

Anghel 

Elena

3 Tradiții și obiceiuri Cunoașterea și prețuirea tradițiilor  și obiceiurilor populare

”La Porțile Apusenilor”, ed. a IV-a -  Festival național de tradiții și obiceiuri populare; educarea 

copiilor în spiritul conservării și promovării specificului regional

Artistul intre traditie si actualitate  - Promovarea artistilor si a culturii traditionale si moderne

15.000 aprilie - mai Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Școala gimnaziala 

”Avram Iancu” Alba Iulia 

Uniunea Artiştilor 

Interpreţi de Folclor 

Muzical din România

Anghel 

Elena

4 Istorie si solidaritate Promovarea valorilor cultural istorice ale judetului Alba

Congresul tinerilor basarabeni  - Identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă 

tinerii basarabeni care studiaza in Romania

Tabara de Cultura si Civilizatie Romaneasca “Acasa la noi”  - Organizarea unei tabere culturale 

pentru copii cu rezultate deosebite din Republica Moldova

27.500 4-6 aprilie Organizatia studentilor si 

liceenilor basarabeni din 

Alba

Bâscă Ioan

5 Primul Ghiozdan Sprijinirea elevilor din mediul urban si rural in parcurgerea procesului instructiv-educativ, prin 

acordarea fiecarui elev inscris in clasa pregatitoare in anul scolar 2014-2015,  a unui ghiozdan 

echipat cu un set minim de rechizite

230.000 martie-

august

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Oprean 

Sorina

6 Să vedem, să ştim, să ne 

distrăm

Antrenarea elevilor din mediul rural in activitati cultural-educative prin vizitarea Muzeului 

National al Unirii şi participarea la un spectacol al Teatrului de păpuşi "Prichindel" Alba Iulia

Organizarea unor activităţi educative extraşcolare

20.000 aprilie-mai Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Oprean 

Sorina

7 Cei mai buni dintre cei 

buni

Promovarea performantei in randul elevilor de liceu din judetul Alba si punerea in valoare a 

cunostintelor si deprinderilor acestora prin organizarea unor competitii intre elevi

Concursul de matematica "Mircea Ganga" Ed a V-a

4.000 mai Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Colegiul National IM 

Clain Blaj

Oprean 

Sorina
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8 Educatie pentru viata Promovarea si dezvoltarea spiritului competitional si de echipa in randul elevilor, prin 

organizarea unor competitii de nivel judetean

Educatie rutiera - Prevenirea accidentelor de circulaţie.

Educatia sanitara  - Formarea unui stil de viata sanatos;

Prietenii pompierilor - Educarea copiilor si elevilor prin actiuni de prevenire a incendiilor; 

Educatie antidrog  - promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri sau dezbateri în vederea 

reducerii şi prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor.

40.000 aprilie-iunie Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Inspectoratul judetean de 

politie Alba

Crucea Roşie Română - 

Filiala Alba

Inspectoratul Pentru 

Situaţii de Urgenţă 

"Unirea" Alba Iulia

Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba

Oprean 

Sorina

9 Alba motor challenge Promovarea sportului, angrenarea  tinerilor în competiţii sportive auto.

Promovarea judetului la nivel naţional

30.000 2014 Clubul sportiv Fair Play 

Abrud

Oprean 

Sorina

10 Tabara nationala de arta 

plastica

Promovarea artistilor plastici de valoare, a tinerelor talente prin organizarea unei tabere de creatie

Promovarea judetului la nivel naţional

15.000 august Anghel 

Elena

11 Pasiune si talent Valorificarea aptitudinilor extracuriculare din domeniile cultural si artistic prin organizarea 

unor evenimente cu participare nationala

Ritmurile copilariei  – Organizarea unui festival concurs interjudetean de muzica tanara si poezie

Festival naţional de teatru pentru elevi „Lucian Blaga” - Promovarea tinerelor talente din 

cercurile de profil din scoli, cluburi si palate ale copiilor intr-o competitie cu caracter national

Zilele sarbatorilor pentru copii - Festival interjudetean de arta plastica, creatie literara si 

metodica

9.000 25 octombrie Palatul copiilor Alba Nedea 

Gheorghe

12 „Cupa Unirii la bridge”

 ediţia a X-a 

Promovarea sportului în judeţ. 

Organizarea şi desfăşurarea concursului sportiv de bridge cu participare naţională. 

35.000 decembrie Asociaţia Bridge - Club - 

Apullum Alba Iulia

Oprean 

Sorina

13 Patrimoniu mobil si 

imobil

Dezvoltarea culturală, protejarea şi revitalizarea patrimoniului cultural

Patrimoniul de ACASĂ. Ptrimoniu şi educaţia - recunoaşterea şi protejarea valorilor culturale 

prin activităţi complexe, inclusiv în sensul exemplificării diversităţii patrimoniului arhitectural 

moştenit, ca factor emergent al unui spaţiu istoric.

Patrimoniu cultural urban - realizarea unei prezentări interactive a patrimoniului cultural din 

mediul urban al judeţului Alba.

Atitudine şi implicare -  instruirea deţinătorilor de bunuri culturale mobile şi imobile pentru 

protejarea şi gestionarea patrimoniului în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi asigurarea 

vizibilităţii acestuia.

Ziua Europeana a Patrimoniului - activităţi dedicate cunoaşterii tuturor categoriilor de bunuri 

culturale moştenite din categoria: patrimoniului cultural european, monumentelor istorice, 

patrimoniului imaterial sau celui UNESCO , încadrat geografic în graniţele judeţului Alba. 

37.000 2014 Biblioteca judeţeană 

Lucian Blaga Alba;

Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia;

DJCPN Alba

Grigorut 

Anamaria
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14 Patrimoniu istoric si 

documentar

Protejarea şi valorificarea specificităţii patrimoniului tangibil şi intangibil al judeţului Alba 

ca elemente de individualitate în diversitatea culturală europeană. 

Istorie şi memorie  - restaurarea şi valorificarea patrimoniului arhivistic al judeţului Alba prin 

organizarea unor activităţi de expunere  a " memoriei arhivelor " ca opţiuni de integrare a surselor 

auxiliare istoriei în definirea unor identităţi culturale.

Noblețe prin cultură - prezentarea Tezaurului cultural din biliotecile documentare locale şi 

asumarea acestora ca "tezaure ale  patrimoniului european", graţie activităţii unor personalităţi din 

galeria marilor ctitori de aşezăminte culturale ale Transilvaniei. 

Promovarea valorilor culturale - realizarea unor materiale de prezentare a obiectivelor şi 

valorilor culturale din judeţul Alba, inclusiv a monumentelor ruine ca elemente emergente ale 

unui viitor pentru trecut. 

82.000 2014 DJCPN Alba;

Biblioteca Batthyaneum 

Alba Iulia;

Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia;

Serviciul judetean Alba al 

Arhivelor Nationale

Grigorut 

Anamaria

15 Patrimoniu etnografic - 

recuperare si 

valorificare

Protejarea patrimoniului cultural al colecţiilor şi expoziţiilor din zonele istorico - etnografice 

ale judeţului Alba între realitate şi aspiraţii.

Expoziţii şi colecţii etnografice: recuperări şi restituiri - intervenţii pentru păstrarea bunurilor 

culturale locale, altele decât cele din categoria celor clasate, prin organizarea unor campanii 

experimentale de restaurare şi  restituire către comunităţile din care provin.

Ieri despre alaltăieri - ateliere itinerante destinate viitorilor specialişti facilitând schimbul de 

informaţii, cooperare şi dialog intergeneraţional, prin crearea unor situaţii de învăţare şi 

experimentarea unor metode expoziţionale. 

Indrumar pentru copii - realizarea unor materiale auxiliare de cunoaştere a patrimoniului ca şi 

factor educativ, destinat copiilor şi cadrelor didactice.

32.000 2014 Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia

Grigorut 

Anamaria

16 Open Șah - Alba Organizare Festival international de sah "Open Șah - Alba"

Antrenarea tinerilor in competitii care sa duca la  dezvoltarea spiritului competitional si a fair-

play-ului, precum si la identificarea si promovarea tinerilor talentati

Promovarea judetului Alba la nivel international

20.000 2014 Asociatia judeteana de 

sah

Primaria si consiliul local 

Cugir

Oprean 

Sorina

17 Sa ne cunoastem 

trecutul

Educarea, cultivarea, dezvoltarea sentimentul patriotic;

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune;

Păstrarea şi popularizarea idealurilor pentru care au luptat inaintasii nostri

Realizarea unui film monografic a rapsozilor si instrumentistilor din judet, a purtatorilor de datini

57.000 2014 Asociatiunea ASTRA

Fundatia "Alba Iulia 

1918, pentru Unitatea si 

Integritatea Romaniei"

Asociatia "Avram Iancu"

Bâscă Ioan

18 Tabara “Dialog 

intercultural”

Facilitarea realizarii contactelor intre tinerii din judetul Alba,  judetele Bacs-Kiskun si  Tolna din 

Ungaria;

Promovarea reciproca a valorilor cultural-istorice prin intermediul schimburilor interscolare.

40.000 2014 Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Oprean 

Sorina

19 Sportul pentru toți Implicarea elevilor in competitii sportive de masa in scopul identificarii si promovarii tinerilor 

talentati, a dezvoltarii  spiritului competitional si a fair-play-ului

Campionatul judetean de volei

Campionatul judetean de baschet

Atletism

Cupa oraselor si satelor la fotbal

42.000 2014 Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba

Oprean 

Sorina
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20 Alte actiuni educativ - 

recreative

Identificarea si promovarea tinerilor talentati; 

Organizarea unor evenimente educativ - recreative la nivel judetean sau national; 

Promovarea judetului Alba in tara si strainatate

35.500 2014

21 Alte actiuni cultural - 

educative

Promovarea valorilor culturale ale judetului Alba in tara si strainatate

Organizarea unor evenimente cultural - educative la nivel judetean sau national; 

45.000 2014

850.000TOTAL
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    DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE  
CAP 68.02.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII (DGASPC ALBA) - 680206 

27-Februarie-2014 

 anexa nr. 16 la hot. nr. 30/27.02.2014 

(mii lei) APROBAT: rectificare buget 

Rand Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs din care credite 

bugetare 
destinate 

stingerii platilor 
restante 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

 1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 
 80.340,68  20.509,00  20.996,00  20.190,00  18.645,68  0,00  35,00  0,00 

 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)  77.348,68  19.881,00  20.264,00  19.581,00  17.622,68  0,00  35,00  0,00 
 3 CHELTUIELI 

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01  77.348,68  19.881,00  20.264,00  19.581,00  17.622,68  0,00  35,00  0,00 

 4 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) 10  16.680,00  3.937,00  4.108,00  4.186,00  4.449,00  0,00  0,00  0,00 
 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001  13.095,00  3.064,00  3.215,00  3.271,00  3.545,00  0,00  0,00  0,00 

 6 Salarii de baza 100101  11.530,00  2.695,00  2.830,00  2.871,00  3.134,00  0,00  0,00  0,00 
 10 Sporuri pentru conditii de munca 100105  935,00  220,00  230,00  240,00  245,00  0,00  0,00  0,00 
 11 Alte sporuri 100106  335,00  80,00  82,00  86,00  87,00  0,00  0,00  0,00 
 17 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112  75,00  17,00  20,00  19,00  19,00  0,00  0,00  0,00 
 18 Indemnizatii de delegare 100113  65,00  15,00  15,00  15,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 22 Alte drepturi salariale in bani 100130  155,00  37,00  38,00  40,00  40,00  0,00  0,00  0,00 
 31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003  3.585,00  873,00  893,00  915,00  904,00  0,00  0,00  0,00 
 32 Contributii de asigurari sociale de stat 100301  2.710,00  650,00  670,00  700,00  690,00  0,00  0,00  0,00 
 33 Contributii de asigurari de somaj 100302  65,00  17,00  17,00  15,00  16,00  0,00  0,00  0,00 
 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303  678,00  170,00  170,00  170,00  168,00  0,00  0,00  0,00 
 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 

profesionale 
100304  21,00  6,00  6,00  5,00  4,00  0,00  0,00  0,00 

 37 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306  111,00  30,00  30,00  25,00  26,00  0,00  0,00  0,00 
 38 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20  11.786,68  3.744,00  3.856,00  3.095,00  1.091,68  0,00  35,00  0,00 

 39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001  3.340,00  1.175,00  1.100,00  852,00  213,00  0,00  35,00  0,00 
 40 Furnituri de birou 200101  50,00  5,00  5,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 41 Materiale pentru curatenie 200102  246,00  85,00  70,00  65,00  26,00  0,00  35,00  0,00 
 42 Incalzit, Iluminat si forta motrica 200103  1.614,00  650,00  600,00  314,00  50,00  0,00  0,00  0,00 
 43 Apa, canal si salubritate 200104  311,00  150,00  150,00  11,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 44 Carburanti si lubrefiantix 200105  162,00  0,00  0,00  162,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Rand Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs din care credite 

bugetare 
destinate 

stingerii platilor 
restante 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

 46 Transport 200107  27,00  5,00  5,00  10,00  7,00  0,00  0,00  0,00 
 47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108  130,00  30,00  40,00  40,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130  800,00  250,00  230,00  230,00  90,00  0,00  0,00  0,00 
 50 Reparatii curente 2002  800,00  0,00  250,00  200,00  350,00  0,00  0,00  0,00 
 51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003  2.138,68  700,00  600,00  600,00  238,68  0,00  0,00  0,00 
 52 Hrana pentru oameni 200301  2.138,68  700,00  600,00  600,00  238,68  0,00  0,00  0,00 
 54 Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) 2004  500,00  85,00  80,00  145,00  190,00  0,00  0,00  0,00 
 55 Medicamente 200401  450,00  65,00  70,00  130,00  185,00  0,00  0,00  0,00 
 56 Materiale sanitare 200402  50,00  20,00  10,00  15,00  5,00  0,00  0,00  0,00 
 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 

20.05.03+20.05.30) 
2005  210,00  25,00  30,00  115,00  40,00  0,00  0,00  0,00 

 60 Uniforme si echipament 200501  150,00  15,00  15,00  100,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 61 Lenjerie si accesorii de pat 200503  20,00  5,00  5,00  5,00  5,00  0,00  0,00  0,00 
 62 Alte obiecte de inventar 200530  40,00  5,00  10,00  10,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
 63 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006  100,00  25,00  35,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 64 Deplasari interne, detasari, transferari 200601  90,00  25,00  25,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 65 Deplasari in strainatate 200602  10,00  0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 69 Carti, publicatii si materiale documentare 2011  15,00  3,00  0,00  0,00  12,00  0,00  0,00  0,00 
 71 Pregatire profesionala 2013  70,00  5,00  30,00  30,00  5,00  0,00  0,00  0,00 
 72 Protectia muncii 2014  10,00  0,00  5,00  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 87 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
2030  4.603,00  1.726,00  1.726,00  1.128,00  23,00  0,00  0,00  0,00 

 91 Chirii 203004  101,00  26,00  26,00  26,00  23,00  0,00  0,00  0,00 
 95 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030  4.502,00  1.700,00  1.700,00  1.102,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 138 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57  48.882,00  12.200,00  12.300,00  12.300,00  12.082,00  0,00  0,00  0,00 
 139  Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702  48.882,00  12.200,00  12.300,00  12.300,00  12.082,00  0,00  0,00  0,00 
 140  Ajutoare sociale in numerar 570201  48.882,00  12.200,00  12.300,00  12.300,00  12.082,00  0,00  0,00  0,00 
 180 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+81+84)  2.992,00  628,00  732,00  609,00  1.023,00  0,00  0,00  0,00 
 181 CHELTUIELI CURENTE 01  120,00  28,00  32,00  37,00  23,00  0,00  0,00  0,00 
 203 TITLUL VIII  Proiecte cu finantare din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (cod.56.01 la 56.34) 
56  120,00  28,00  32,00  37,00  23,00  0,00  0,00  0,00 

 208 Programe din Fondul Social European (FSE) 5602  120,00  28,00  32,00  37,00  23,00  0,00  0,00  0,00 
 209 Finantare nationala 560201  10,00  3,00  2,00  2,00  3,00  0,00  0,00  0,00 
 210 Finantarea de la Uniunea Europeana 560202  110,00  25,00  30,00  35,00  20,00  0,00  0,00  0,00 
 263 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70  3.158,00  886,00  700,00  572,00  1.000,00  286,00  286,00  0,00 
 264 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03) 71  3.158,00  886,00  700,00  572,00  1.000,00  286,00  286,00  0,00 
 265 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101  1.186,00  886,00  300,00  0,00  0,00  286,00  286,00  0,00 
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 Rand Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs din care credite 

bugetare 
destinate 

stingerii platilor 
restante 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

 266 Constructii 710101  1.186,00  886,00  300,00  0,00  0,00  286,00  286,00  0,00 
 272 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103  1.972,00  0,00  400,00  572,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00 
 280 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 
84 -286,00 -286,00  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00  0,00 

 281 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 

85 -286,00 -286,00  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00  0,00 

 282 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501 -286,00 -286,00  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00  0,00 
 283 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850102 -286,00 -286,00  0,00  0,00  0,00 -286,00 -286,00  0,00 
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ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Nr.crt Denumirea Obiectivului
Valoarea 

totală

Valoarea 

totală 

actualizată

TOTAL 2014 interne externe

Împrumut

uri prin 

emisiune 

de titluri 

de 

valoare

Total alocaţii 

bugetare
Bugetul local

Transferuri 

de la 

bug.de stat 

pt investitii 

finantate din 

imprumuturi 

externe

Capacitate Termen PIF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.304,00 - - - - 3.158,00 3.158,00 - 2.146,00 -

4.184,00 2.538,00 2.538,00 1.646,00

5.304,00 - - - - 3.158,00 3.158,00 - 2.146,00 -

4.118,00 2.538,00 2.538,00 1.646,00

3.266,00 1.120,00 1.120,00 2.146,00

2.146,00 500,00 500,00 1.646,00

1.

3.266,00 1.120,00 1.120,00 2.146,00

2.146,00 500,00 500,00 1.646,00

66,00 66,00 66,00

66,00 66,00 66,00

66,00 66,00 66,00

66,00 66,00 66,00

1972,00 - - - - 1972,00 1972,00 - - -

1972,00 1972,00 1972,00

- - - - - - -

1972,00 - - - - 1972,00 1972,00 - - -

1972,00 1972,00 1972,00

LISTA 
 Obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local, 

repartizate pentru Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Alba

(anexa nr.1a)

Anexa nr.16 "c " la Hotărârea 

nr. 30 din 27 februarie 2014

Alte surse 

constituite 

potrivit legii

din care:

Capitolul 68.02. Asistenţă socială, total, din 

care:

e. Reparaţii capitale, total, din care:

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, din 

care:

Credite

a. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba

A. Obiective de investiţii în continuare, 

total, din care:

Restructurare servicii sociale acordate 

persoanelor cu handicap la nivelul jud. Alba, 

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş;

TOTAL, din care:

din care finanţate din: 

B. Obiective de investiţii noi, total, din care:

Alimentare cu energie electrică CIA Baia de 

Arieş

dec.2014

dec.2014

Surse 

proprii



452,00 - - - - 452,00 452,00 - - -

452,00 452,00 452,00

1520,00 1520,00 1520,00

1520,00 1520,00 1520,00

1. Reparaţie capitală sediu str.M Viteazu, nr.2 

Alba Iulia

dec.2014

Ordonator principal de credite,

1. Reparaţie capitală sediu nou DGASPC 

Alba;



ROMANIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

mii lei

Nr.crt. Nominalizarea

 achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Cantitatea Valoarea

Total, din care: 1972,00

II. Dotări independente, total, din care: 1972,00

e. Reparaţii capitale, total din care: 1972,00

1. Reparaţii capitale sediu nou DGASPC Alba; buc. 1 452,00

2.Reparaţii capitale sediu str. M. Viteazul, nr.2 Alba Iulia buc. 1 1520,00

anexa nr.1b

LISTA

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pe anul 2014

Anexa 16"d", la Hotărârea nr.30 din 

27 februarie 2014

Ordonator principal de credite,



    CONSILIUL JUDETEAN ALBA 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE  
CAP.87.02 SUBCAP.04 - TURISM - 870204 

27-Februarie-2014 

 anexa nr. 22 la hot. nr. 30/27.02.2014 

(mii lei) APROBAT: rectificare buget 

Rand Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Influenta 
An 

Influenta 
Trim in curs din care credite 

bugetare 
destinate 

stingerii platilor 
restante 

PREVEDERI TRIMESTRIALE PREVEDERI ANUALE 

 1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 
 1.372,00  196,40  399,04  477,04  299,52  20,00  20,00  0,00 

 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)  1.312,00  181,40  384,04  462,04  284,52  20,00  20,00  0,00 
 3 CHELTUIELI 

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01  1.312,00  181,40  384,04  462,04  284,52  20,00  20,00  0,00 

 38 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20  1.312,00  181,40  384,04  462,04  284,52  20,00  20,00  0,00 

 87 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 

2030  1.312,00  181,40  384,04  462,04  284,52  20,00  20,00  0,00 

 95 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030  1.312,00  181,40  384,04  462,04  284,52  20,00  20,00  0,00 
 180 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+81+84)  60,00  15,00  15,00  15,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
 263 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70  60,00  15,00  15,00  15,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
 264 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03) 71  60,00  15,00  15,00  15,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
 265 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101  60,00  15,00  15,00  15,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
 269 Alte active fixe 710130  60,00  15,00  15,00  15,00  15,00  0,00  0,00  0,00 
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Judeţul Alba

LEI

1 feb.-dec. 2014 Serbarile zapezii Sureanu 2014 0

2 feb.-dec. 2014 Eurodyssee 30.000

3 feb.-dec. 2014 Alba Golf Challenge

Asociatia Clubul de 

golf Profesor Paul 

Tomita

27.000

4 feb.-dec. 2014 Festival de jazz- Alba Jazz Asociatia Cultur'Art 130.000

5 feb.-dec. 2014 Festivalul Cetăţilor Dacice
Asociatia Tara 

Vinului
100.000

6 feb.-dec. 2014 Targul de fete de la Muntele Gaina 0

7 feb.-dec. 2014 Sureanu Mountain Festival 100.000

8 feb.-dec. 2014 Festivalul Dilema Veche
Asociatia Oameni cu 

dileme
150.000

9 feb.-dec. 2014 Târgul Naţional de Turism Rural Albac ANTREC 80.000

10 feb.-dec. 2014 Ziua Mondială a Turismului 0

11 feb.-dec. 2014 Ziua Încoronării 30.000

12 feb.-dec. 2014 Festivalul Concurs de Muzică Folk „Ziua de Mâine”

Asociatia Cultur'Art, 

Teatrul de păpuşi 

"Prichindel" Alba Iulia

130.000

13 feb.-dec. 2014 Alba Iulia City Race
Asociaţia sport la 

orice vârstă
60.000

14 feb.-dec. 2014 1 Decembrie - Ziua Naţională a României; Festival de Romania      0

15 feb.-dec. 2014 Wine Christmas
Asociatia Tara 

Vinului
0

16 feb.-dec. 2014 Participare la târguri de turism naţionale/internaţionale 40.000

17 feb.-dec. 2014

Dezvoltare reţea informatică şi portal turism: www.turismalba.ro-: 

Dezvoltare de software pentru baze de date si operare destinat 

proiectului, servicii de proiectare de  site-uri www (World Wide 

Web)

60.000

18 feb.-dec. 2014 Campanie publicitară de promovare turistică a judeţului Alba 120.000

19 feb.-dec. 2014 Materiale de promovare turistică a judeţului Alba 90.000

20 feb.-dec. 2014 Informare şi conştientizare "Vestea" 40.000

21 feb.-dec. 2014 Ghid turistic al judeţului, harta turistică a judetului. 40.000

22 feb.-dec. 2014 "Ghizii Albei" 0

23 feb.-dec. 2014 Campinguri si locuri de picnic în judetul Alba 0

24 feb.-dec. 2014 Înfintarea şi susţinerea cercurilor şcolare de turism -PRO Natura 55.000

25 feb.-dec. 2014 Creerea, întreţinerea traseelor turistice 0

26 feb.-dec. 2014
Înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Informare şi Dezvoltare 

Turistică
40.000

27 feb.-dec. 2014 Studiul de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba 50.000

28 feb.-dec. 2014 Reţeaua de ecomuzee Alba 0

TOTAL 1.372.000

Nr. 

Crt

Perioada de 

implementare
Denumire proiect Parteneri Buget actual

Anexa nr. 22a la  

Hotărârea nr.30 din 

27.02.2014

PROGRAM

de activităţi privind promovarea şi dezvoltarea turistică a judeţului Alba

finanţat din  bugetul propriu al judeţului Alba pe anul 2014



ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

INV

C+M mii lei

Nr.crt Denumirea Obiectivului Valoarea totală

Valoarea 

totală 

actualizată

TOTAL 2014 interne externe Bugetul local

Transferuri 

de la 

bug.de stat 

pt investitii 

finantate 

din 

imprumutur

i externe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOTAL, din care: 28.063,23 15.262,04 12.801,19 12.801,19

19.017,43 11.768,71 7.248,72 7.248,72

28.063,23 - 15.262,04 - - 12.801,19 12.801,19

19.017,43 11.768,71 7.248,72 7.248,72

3.752,80 - - - - 3.752,80 3.752,80

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1.780,00 1.780,00 1.780,00

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1. 980,00 980,00 980,00

882,00 882,00 882,00

2. 800,00 800,00 800,00

640,00 640,00 640,00

102,00 - - - - 102,00 102,00

0,00 0,00 0,00

LISTA
 Obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare integrală sau parţială de la 

bugetul local, repartizate pentru Judeţul Alba 

Consiliul judeţean Alba, total, 

din care:

B. Obiective de investiţii noi, 

total, din care: 

Credite din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

Surse 

proprii

Refuncţionalizare clădire Centru 

Militar pentru sediu Consiliul 

judeţean Alba -cu  extindere

anexa nr.1a

dec.2014

Alte surse 

constituite 

potrivit legii

din care finanţate din: 

Total alocaţii 

bugetare

Capitol 51.02.  Autorităţi 

publice, total, din care:

Reabilitare Palat Cultural Blaj, 

judeţul Alba

Anexa nr. 33 "a" la Hotărârea nr.30 

din 27 februarie 2014

Termen 

PIF

Împrumut

uri prin 

emisiune 

de titluri 

de 

valoare

Capacitate



1.

50,50 50,50 50,50

2.

31,50 31,50 31,50

3.

20,00 20,00 20,00

1.870,80 1.870,80 1.870,80

Consiliul judeţean Alba 1.720,80 1.720,80 1.720,80

e.Reparaţii capitale, total din 

care: 150,00 150,00 150,00

Reparaţie capitală la corpul C3 al 

imobilului situat în Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr.6 150,00 150,00 150,00

3,91 3,91 3,91

3,91 3,91 3,91

Serviciul public SALVAMONT al 

judeţului Alba

3,91 3,91 3,91

1.550,00 - - - - 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

1.550,00 - - - - 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

1. 1.550,00 - - - - 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

2.733,66 - 2.643,66 - - 90,00 90,00

2.379,00 2.379,00

2.733,66 - 2.643,66 - - 90,00 90,00

2.379,00 2.379,00

2.693,66 - 2.643,66 - - 50,00 50,00

2.379,00 2.379,00

Refuncţionalizare, reabilitare 

pentru clădire C2 în Biblioteca 

judeţeană, cu mansardare

Restaurare, reabilitare şi 

refuncţionalizare pentru clădire C3 

în Museikon

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

Capitol 68.02. Asistenţă socială, 

total, din care:

Consiliul judeţean Alba, total, 

din care:

dec.2014

Capitolul 54.02 Alte servicii 

publice generale, total, din care:

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

Linie telecomunicaţii - fibră optică 

pentru imobilul situat în Alba Iulia, 

str.Regina Maria, nr.6

Capitol 70.00 Locuinţe, sevicii şi 

dezvoltare, total din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care:

Reabilitare (restaurare) Castel 

Sâncrai, judeţul Alba,  (faza II);



1.

2.693,66 2.643,66 - - 50,00 50,00

2.379,00 2.379,00

40,00 40,00 40,00

40,00 40,00 40,00

11.761,38 - 8.963,50 - - 2.797,88 2.797,88

5.773,00 5.773,00 0,00 0,00

11.761,38 8.963,50 2.797,88 2.797,88

5.773,00 5.773,00

9.567,88 8.963,50 604,38 604,38

5.773,00 5.773,00

261.998,25 6.843,38 6.363,50 479,88 479,88

200.230,21 5.090,00 5.090,00

13.122,25 2.724,50 2.600,00 124,50 124,50

2.071,02 683,00 683,00 0,00 0,00

2.193,50 - - - 2.193,50 2.193,50

0,00

1. 

93,00 93,00 93,00

2.

2.100,50 2.100,50 2.100,50

8.201,48 - 3.654,88 - - 4.546,60 4.546,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

8.201,48 - 3.654,88 - - 4.546,60 4.546,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Alba, 

total din care:

Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa 

și ROSPA0043 Frumoasa, total, 

din care

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

Capitol 84.00 Transporturi, total 

din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

Consiliul judeţean Alba

Sistem microregional de alimentare 

cu apă potabilă a comunelor: Daia 

Română, Cut, Câlnic, Şpring, 

Doştat şi a localităţii Răhău, jud. 

Alba;

Consiliul judeţean Alba, total, 

din care:

Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa 

și ROSPA0043 Frumoasa, total, 

din care

Consiliul judeţean Alba, total din 

care:

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Alba, 

total din care:

Capitol 74.00. Protecţia 

mediului, total din care



8.141,48 - 3.654,88 - - 4.486,60 4.486,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

1.

18.324,32 16.173,43 11,60 11,60 11,60

17.688,69 14.775,30 0,00 0,00 0,00

2.

18.235,16 12.496,32 4.761,49 2.284,90 2.476,59 2.476,59 18,927km

15.937,78 12.351,32 4.720,97 2.260,91 2.460,06 2.460,06

3.

13.508,30 8.595,41 2.355,21 1.369,98 985,23 985,23

12.888,12 8.486,38 2.330,82 1.355,80 975,02 975,02

dec.     

2014

4.

17.128,94 11.784,70 200,00 200,00 200,00

16.327,25 11.641,34 198,80 198,80 198,80

5.

845,36 813,18 813,18 813,18

697,84 697,84 697,84 697,84

60,00 - 0,00 - - 60,00 60,00

Consiliul judeţean Alba 60,00 60,00 60,00

60,00 - - - - 60,00 60,00

60,00 - - - - 60,00 60,00

Consiliul judeţean Alba 60,00 60,00 60,00

Consolidare corp drum judeţean DJ

750:Gârda de Sus (DN75)-

Ordâncuşa-Gheţar, km0+000km.

18+000

Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-

Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Şard-

Gara Şard (DN74), km.12+751.28, 

localitatea Bucerdea Vinoasă

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care:

Ordonator principal de credite,

dec. 2014

dec.    

2014

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

C. Alte cheltuieli de investiţii, 

total, din care:

Capitolul 87.02. Alte acţiuni 

economice, total, din care:

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 

106 L: Şpring-Ungurei-Roşia de 

Secas-, km.0+000 -km.16+300 şi 

DJ 107B: DN1 Sântimbru-Galtiu-

Coşlariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de 

Secaş, km.19+059 -km.21+686, 

lotI

Consolidare corp drum judeţean 

DJ107K:Galda de Jos-Mesentea-

Benic-Întregalde, jud.Alba, 

km.9+829, 17+700, tr.II

Reabilitare sistem rutier pe DJ

107:Alba Iulia-Teleac-Berghin-

Colibi-Secăşel-CergăulMare-Blaj-

lim.jud. Mures,km.32+500

km.49+850, judAlba



ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Nominalizarea

 achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Canti-

tatea

Valoarea

Nr.crt.

          T o t a l , din care: 4.224,30

II.  Dotări independente, total, din care: 1.469,80

Capitolul 51.02. Autorităţi publice, total, din care: 1.376,80

1. 70,00

2. 30,00

3. Statui - bust buc. 1 25,00

4. Autospeciale buc. 6 342,40

5. Imprimante multifuncţionale buc. 2 7,60

6. Autocar buc. 1 780,00

7. Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiţii buc. 1 20,00

Dotări pe proiectul “Cetăţenie şi educaţie prin media în context

european“ total, din care:

8,80

1. Software 8,80

Dotări pe proiectul “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii

unei scheme de garantare pentru tineri în judeţul Alba“ total, din care:

93,00

1. Copiator buc. 1 8,00

2. Servere buc. 2 40,00

3. Sursa alimentare buc. 1 20,00

4. Pachete software 5,00

5. Creare/proiectare site-uri/portaluri 20,00

Capitolul 74.02. Protecţia mediului, total, din care: 33,00

33,00

1. Echipamente informatică: (Laptopuri+soft, obiective foto pentru imagini

macro)

33,00

Capitolul 87.02. Alte acţiuni economice, total , din care: 60,00

60,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi

fezabilitate aferente obiectivului, total, din care:

2.604,50

Capitolul 51.02. Autorităţi publice, total, din care: 344,00

1. Elaborarea "Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-

2020"

120,00

Software (suite de pachete software, pachete software de proiectare asistată

de calculator (CAD), pachete software pentru grafică, pachete software de

prelucrare a imaginilor, pachete software pentru gestionarea proiectelor,

pachete software de gestionare a investiţiilor, pachete software de gestionare

a patrimoniului, pachete software IT, diverse pachete software şi sisteme

informatice, pachete software de gestionare a inventarelor, pachete software

pentru baze de date şi operare, sistem de operare, etc.)

Dotări în cadrul proiectului “Managementul integrat al siturilor

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa“, total, din care:

Dezvoltare reţea informatică şi portal turism: www.turismalba.ro, dezvoltare

de software pentru baza de date şi operare destinat proiectului, servicii de

proiectare de site-uri www (World Wide Web)

1.

Anexa nr.33 "b" la Hotărâre 

nr.30 din 27 februarie 2014

LISTA

poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de bunuri

 repartizate pentru Judeţul Alba pe anul 2014, 
                                            ( anexa nr.1 b )                                                       mii lei

Tehnică de calcul (computere portabile, servere, computere personale, tablet

PC, imprimante, aparate de înregistrare, scanere, cititoare de coduri de bare,

accesorii electronice, etc)



2. Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul judeţean

Alba (cu extindere) - PUD, studii, expertize, avize, acorduri.

20,00

3. Refuncţionalizare, reabilitare pentru clădire C2 în Biblioteca Judeţeană, cu

mansardare (DALI, studii, expertize, avize, acorduri)

22,70

4. Restaurare, reabilitare şi refuncţionalizare pentru clădire C3 în Museikon

(DALI, studii, expertize, avize, acorduri)

29,30

5. Studii şi avize pentru Domeniul schiabil Valea Sebeşului 30,00

6. Studii "Identificarea gospodăriilor tradiţionale în vederea conservării în situ

(Şugag, Pianu, Săsciori)

38,00

7. Documentaţie "Reabilitare termică, reabilitare instalaţii electrice, termice,

sanitare şi construire acoperiş tip şarpantă la clădirea Centrului şcolar pentru

Educaţie Incluzivă Alba Iulia

84,00

Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare, total, din care: 40,00

1. Microcentrală hidroelectrică aducţiune apă brută Petreşti (SF, studii, avize şi

acorduri)

40,00

Capitolul 74.02. Protecţia mediului, total, din care: 93,00

1 4,00

2. 15,00

3. Plan judeţean de gestionare a deşeurilor în judeţul Alba. 4,00

4. 70,00

Capitolul 74.02. Protecţia mediului, total, din care: 2.067,50

1. Realizare Plan de management integrat al siturilor ROSCI00085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa (studii)

1.935,50

2. Plan de management şi SIM al siturilor ROSCI00085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa

100,00

3. Centrul de vizitare Poarta Raiului judeţul Sibiu (studii) 32,00

Capitol 84.02. Transporturi, total, din care: 60,00

60,00

V. Reparaţii capitale 150,00

Capitolul 51.02. Autorităţi publice, total, din care: 150,00

Reparaţie capitală la corpul C3 al imobilului situat în Alba Iulia, str.Regina 

Maria, nr.6 

150,00

Ordonator principal de credite,

Elaborarea documentaţiei tehnico economică pentru obiectivul "Construire

drumuri de acces pentru Centrul de Management integrat al deşeurilor Galda

de Jos şi pentru staţiile de transfer" faza I Studiu de fezabilitate, faza II

Proiect tehnic şi detalii de execuţie

1.Acţiuni pe proiectul “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa“, total, din care:

Studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Sureanu la reţeaua TEN-T

prin reabilitare sistem rutier DJ704, de la Poarta Raiului (km60+30) la

barajul Oaşa(km75+950) - Transalpina DN67C-A1

Studiul de fezabilitate "Sistem de management integrat al deşeurilor în

judeţul Alba"

Studiu privind determinarea suprafeţelor si volumelor de deseuri aferente

depozitelor neconforme 



ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

INV

C+M mii lei

Nr.crt Denumirea Obiectivului Valoarea totală

Valoarea 

totală 

actualizată

TOTAL 2014 interne externe Bugetul local

Transferuri 

de la 

bug.de stat 

pt investitii 

finantate 

din 

imprumutur

i externe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOTAL, din care: 33.409,73 15.262,04 18.147,69 16.001,69 2.146,00

23.201,43 11.768,71 9.786,72 9.786,72 1.646,00

33.409,73 - 15.262,04 - - 18.147,69 16.001,69 2.146,00

23.201,43 11.768,71 9.786,72 9.786,72 1.646,00

3.752,80 - - - - 3.752,80 3.752,80

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1.780,00 - - - - 1.780,00 1.780,00

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1. 980,00 - - - - 980,00 980,00

882,00 882,00 882,00

2. 800,00 - - - - 800,00 800,00

640,00 640,00 640,00

Anexa nr. 34 "a" la 

Hotărârea nr.30 din 27 

februarie 2014

Împrumut

uri prin 

emisiune 

de titluri 

de 

valoare

Total alocaţii 

bugetare

Capacit

ate

Termen 

PIF

LISTA 

Alte surse 

constituite 

potrivit legii

(centralizator)

 Obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare integrală sau parţială 

de la bugetul local propriu al Judeţului Alba 

Reabilitare Palatul Cultural Blaj, 

judeţul Alba

Capitol 51.02.  Autorităţi publice , 

total,din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

 -finanţate din alocaţii bugetare şi alte surse constituite legal-
anexa nr.1a

Credite

Surse 

proprii

din care:

din care finanţate din: 

dec.2014

dec.2014

Refuncţionalizare clădire Centru 

Militar pentru sediu Consiliul judeţean 

Alba -cu  extindere

Consiliul judeţean Alba, total, din 

care:



102,00 102,00 102,00

1.

50,50 50,50 50,50

2. 31,50 31,50 31,50

3.

20,00 20,00 20,00

1.870,80 - - - - 1.870,80 1.870,80

Consiliul judeţean Alba 1.720,80 1.720,80 1.720,80

e.Reparaţii capitale, total din care:

150,00 150,00 150,00

Reparaţie capitală la corpul C3 al 

imobilului situat în Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr.6 150,00 150,00 150,00

3,91 - - - - 3,91 3,91

3,91 - - - - 3,91 3,91

3,91 3,91 3,91 dec.14

30,00 30,00 30,00

30,00 30,00 30,00

Centrul Militar Judeţean  Alba 30,00 30,00 30,00

12,50 - - - - 12,50 12,50

12,50 12,50 12,50

12,50 - - - - 12,50 12,50

Refuncţionalizare, reabilitare pentru 

clădire C2 în Biblioteca Judeţeană, cu 

mansardare

Serviciul public “Salvamont” al jud 

Alba;

B. Obiective de investiţii noi, total, 

din care: 

C. Alte cheltuieli de investitii, total, 

din care:

C. Alte cheltuieli de investitii, total, 

din care:

Capitolul 54.02. Alte servicii publice 

generale, total, din care:

Restaurare, reabilitare şi 

refuncţionalizare pentru clădire C3 în  

Museikon

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:

Capitolul 61.02. Ordine Publică şi 

siguranţă naţională, total, din care

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului Alba

Capitolul 60.02 Apărare naţională, 

total, din care:

C. Alte cheltuieli de investitii, total, 

din care:

Linie telecomunicaţii - fibră optică 

pentru imobilul situat în Alba Iulia, 

str.Regina Maria, nr.6



6.854,00 - - - - 6.854,00 4.708,00 2.146,00

5.579,00 3.933,00 3.933,00 1.646,00

1.550,00 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

1.550,00 - - - - 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

1. 1.550,00 - - - - 1.550,00 1.550,00

1.395,00 1.395,00 1.395,00

5.304,00 - - - - 3.158,00 3.158,00 2.146,00

4.184,00 2.538,00 2.538,00 1.646,00

3.266,00 1.120,00 1.120,00 2.146,00

2.146,00 500,00 500,00 1.646,00

3.266,00 1.120,00 1.120,00 2.146,00

2.146,00 500,00 500,00 1.646,00 dec.14

66,00 66,00 66,00

66,00 66,00 66,00

66,00 66,00 66,00 dec.14

66,00 66,00 66,00

1.972,00 - - - - 1.972,00 1.972,00

1.972,00 1.972,00 1.972,00

1.972,00 - - - - 1.972,00 1.972,00

1.972,00 1.972,00 1.972,00

1. 452,00 - - - - 452,00 452,00

452,00 452,00 452,00

2. 1.520,00 - - - - 1.520,00 1.520,00

1.520,00 1.520,00 1.520,00

2.733,66 - 2.643,66 - - 90,00 90,00

2.379,00 2.379,00

2.733,66 - 2.643,66 - - 90,00 90,00

2.379,00 2.379,00

2.693,66 - 2.643,66 - - 50,00 50,00

2.379,00 2.379,00

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

e. Reparaţii capitale, total, din care:

Reparaţie capitală sediu nou DGASPC 

Alba

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care:

Restructurare servicii sociale acordate 

persoanelor cu handicap la nivelul jud. 

Alba, Centru de Îngrijire şi Asistenţă 

Baia de Arieş;

Capitol 70.00 Locuinţe, sevicii şi 

dezvoltare, total din care:

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

total, din care:

Alimentare cu energie electrică CIA, 

Baia de Arieş

B. Obiective de investiţii noi, total, 

din care: 

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:

Reparaţie capitală sediu str. M. 

Viteazu nr. 2 Alba Iulia

Consiliul judeţean Alba, total, din 

care:

dec.2014
Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai, 

judeţul Alba,  (faza II);

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care:

Consiliul Judeţean Alba, total, din 

care:

Capitol 68.02. Asistenţă socială, 

total, din care:



1.

2.693,66 - 2.643,66 - - 50,00 50,00

2.379,00 2.379,00

40,00 40,00 40,00

Consiliul judeţean Alba 40,00 40,00 40,00

11.761,38 - 8.963,50 - - 2.797,88 2.797,88

5.773,00 5.773,00

9.567,88 8.963,50 604,38 604,38

5.773,00 5.773,00

261.998,25 6.843,38 6.363,50 479,88 479,88

200.230,21 5.090,00 5.090,00

13.221,55 2.724,50 2.600,00 124,50 124,50

2071,02 683,00 683,00

2.193,50 - - - 2.193,50 2.193,50

1. 

93,00 - - - 93,00 93,00

0,00

2.

2.100,50 2.100,50 2.100,50

8.201,48 - 3.654,88 - - 4.546,60 4.546,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

8.201,48 - 3.654,88 - - 4.546,60 4.546,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

8.141,48 - 3.654,88 - - 4.486,60 4.486,60

7.948,43 3.616,71 4.331,72 4.331,72

1.

18.324,32 16.173,43 11,60 - - - 11,60 11,60

17.688,69 14.775,30 0,00 0,00 0,00

Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Alba, total din 

care:

Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa, total, din 

care

Sistem microregional de alimentare cu 

apă potabilă a comunelor: Daia 

Română,Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi 

a localităţii Răhău, jud. Alba;

Consolidare corp drum judeţean DJ

750:Gârda de Sus (DN75)-Ordâncuşa-

Gheţar, km0+000km. 18+000

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care:

Capitol 84.00 Transporturi, total din 

care:

dec. 2014

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:

A. Obiective de investiţii în 

continuare, total, din care: 

Capitol 74.00. Protecţia mediului, 

total din care

Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa, total, din 

care

Consiliul judeţean Alba, total, din 

care:

Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Alba, total din 

care:

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:



2.

18.235,16 12.496,32 4.761,49 - 2.284,90 - - 2.476,59 2.476,59 18,927km

15.937,78 12.351,32 4.720,97 2.260,91 2.460,06 2.460,06

3.

13.508,30 8.595,41 2.355,21 - 1.369,98 - - 985,23 985,23

12.888,12 8.486,38 2.330,82 1.355,80 975,02 975,02 dec.   

2014

4.

17.128,94 11.784,70 200,00 - - - 200,00 200,00
dec.    

2014

16.327,25 11.641,34 198,80 198,80 198,80

5.

845,36 813,18 813,18 813,18

697,84 697,84 697,84 697,84

60,00 - - - - 60,00 60,00

Consiliul judeţean Alba 60,00 60,00 60,00

60,00 - - - - 60,00 60,00

60,00 - - - - 60,00 60,00

Consiliul judeţean Alba 60,00 - - - - 60,00 60,00

Ordonator principal de credite,

Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-

Galda de Jos-Cricău-Ighiu-Şard-

Gara Şard (DN 74) km12+751.28 

localitatea Bucerdea Vinoasă

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:

Reabilitare sistem rutier pe DJ

107:Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-

Secăşel-CergăulMare-Blaj-lim.jud. 

Mures,km.32+500 km.49+850,

judAlba

Capitolul 87.02. Alte acţiuni 

economice, total, din care:

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106 L: 

Şpring-Ungurei-Roşia de Secas-, km.0+000 -

km.16+300 şi DJ 107 B: DN1-Sântimbru-

Galtiu-Coşlariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de 

Secaş, km.19+059 -km.21+686, lotI

Consolidare corp drum judeţ DJ 107K: 

Galda de Jos(DJ 107 H)–Mesentea 

–Benic–Întregalde-Mogoş (DJ 107I), 

jud Alba km. 9+829 la km 17+700, 

tr.II

C. Alte cheltuieli de investiţii, total, 

din care:



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a judeţului Alba, 

concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. şi aprobarea modificării valorii de inventar a unui 

bun imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de 

către această societate comercială 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate 

publică şi privată a judeţului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. şi aprobarea 

modificării valorii de inventar a unui bun imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de 

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de către această societate comercială; 

- Raportul de specialitate nr. 2269/12.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a judeţului Alba, 

concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. şi aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun 

imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de către 

această societate comercială; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 3122/17.01.2014 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 706/17.01.2014. 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7839/13.12.2013 privind obiectivul “Reabilitare alimentare 

cu apă potabilă Mihoieşti-Câmpeni – Gura Roşiei”, executat din Fondul I.I.D.. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi 

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate 

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 

81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

- Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

- Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare 

cãtre Societatea Comercialã  APA–CTTA S.A.; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare                                   

nr. 1968-12770/2008 – Anexa nr. 2;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 201/21 noiembrie 2013 privind includerea unui bun în Inventarul 

proprietăţii private a judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA–CTTA  S.A., hotărâre care 

evidenţiază ultima redevenţă recalculată, pentru toate bunurile din domeniul privat al judeţului Alba, concesionate 

către S.C. APA–CTTA S.A.. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

                                                    

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se însuşesc valorile de inventar ale bunurilor, proprietate publică a judeţului Alba, concesionate 

operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A., reevaluate la data de 31.10.2013, potrivit anexei nr. 1– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Valoarea bunurilor, proprietate privată a judeţului Alba, concesionate Societăţii Comerciale APA-

CTTA S.A., rămâne neschimbată la data de 31.10.2013, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă actualizarea redevenţei recalculate, pentru toate bunurile din domeniul privat al judeţului 

Alba concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A., de la valoarea de 33.120,01 lei/lună - calculată la 

nivelul lunii noiembrie 2013 şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2013, la valoarea de 

35.012,80 lei/lună, rezultată ca urmare a actualizării cu Indicele Mediu Total al Preţurilor de Consum aferent perioadei 

31 decembrie 2010 – 31 octombrie 2013, în valoare de 1,0571495. 

Art. 4. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării lucrării “Reabilitare alimentare cu 

apă potabilă Mihoieşti-Câmpeni – Gura Roşiei”, realizată de către operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil “Conductă de alimentare cu apă Roşia Poieni”, cuprins 

la poziţia cu nr. crt. 27, de la valoarea de 8.001.084,93 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 

8.292.528,74 lei, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 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; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A.; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” ; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                      Contrasemnează, 

                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

            

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 31 



Nr. 

crt.
Denumire activ fix Nr. inv.

Cod clasificare 

din catalog

Valoare  actualizata 

la 31.10.2013                       

-lei-

84.948.455,19

83.483.178,40

1 Captare apa din acumularea Petresti - raul Sebes (Q = 950 l/s) 1010 1.8.3. 1.025.283,20

2 Statie de pompare apa bruta Petresti  (Q = 950 l/s) 1011 1.8.12. 397.524,02

3 Cladire statie pompare Petresti 1011.C 1.8.12. 3.830,57

4
Conducta apa bruta inclusiv constructiile auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari 

de rauri si CF)
1012 1.8.6. 580.039,31

5 Statia de tratare a apei Petresti (Q = 870 l/s) 1013 1.8.8. 4.842.837,13

6 Cladire statie tratare apa Petresti 1013.C 1.8.8. 41.303,51

7
Conducta de aductiune statie de tratare Sasciori - Alba Iulia, inclusiv constructiile auxiliare (camine, 

traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=210 mp
1014 1.8.6. 4.819.598,73

8 Traversare pod rau Mures si teren aferent constructiei (masive de ancoraj) 1015 1.3.17.2. 6.549.355,19

9

Conducta de legatura intre ramificatie Partos - Hoherie si rezervoarele mun. Alba Iulia , inclusiv 

constructiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=75 

mp

1016 1.8.6. 379.811,96

10
Conducta de aductiune Alba Iulia – statie de pompare Galda de Jos, inclusiv constructiile auxiliare 

(camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=180 mp
1017 1.8.6. 3.495.198,51

11 Statie de repompare Galda de Jos 1018 1.8.12. 428.542,47

12 Cladire statie repompare Galda de Jos 1018.C 1.8.12. 6.495,80

13
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos – Rezervoare oras Teius inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) 
1019 1.8.6. 754.138,10

14
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos – Rezervoare oras Blaj inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=240 mp
1020 1.8.6. 4.845.709,28

15
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos - Rezervoare oras Aiud inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=95 mp
1021 1.8.6. 3.943.588,71

16

Captare apa puturi forate Barabant inclusiv constructiile si instalatiile aferente (foraj put, cabina put, tablou 

electric) - CASATA
1022 1.8.1. 0,00

concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A.

nr. 31 din 27 februarie 2014

  LISTA DE INVENTAR

Anexa nr. 1

la Hotararea Consiliului Judetean Alba 

Total S.C APA CTTA S.A. (active fixe corporale + terenuri)

Total active fixe corporale din domeniul public concesionate catre S.C APA CTTA S.A.

cu imobilele din domeniul public al judetului Alba

la 31 DECEMBRIE 2013



17
Captare apa dren Barabant, inclusiv constructiile si instalatiile aferente (dren colector si camine) - 

CASATA
1023 1.8.1. 0,00

18
Conducta de refulare de la captarile Barabant-puturi si Barabant - dren spre rezervoarele municipiului Alba 

Iulia (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) - CASATA
1025 1.8.6. 0,00

19
Conducta de aductiune intre rezervoare oras Aiud si statie de pompare Ocna Mures inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF)
1026 1.8.6. 761.812,63

20 Captare apa bruta de la Centrala Hidroelectrica Sasciori; debit Q=2000 l/s 1027 1.8.3. 655.489,06

21

Aductiune apa bruta de la captarea Centrala Hidroelectrica Sasciori pana la Statia de tratare Petresti 

(existenta) si la Statia de tratare Sasciori (in executie) inclusiv constructiile si instalatiile anexe aferente 

(camine, traversari de rauri, vai, subt

1028 1.8.6. 4.766.882,75

22
Conducta de legatura intre ramificatie Partos - Hoherie si rezervoarele mun. Alba Iulia , inclusiv 

constructiile auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF)
1029 1.8.6. 1.104.531,31

23 Drum acces rezervoare 1030 1.3.7.1. 1.720,45

24 Statie reactivi cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1031 1.8.8. 1.388.565,39

24,1 Statie reactivi cu instalatiile aferente 1031 1.8.8. 851.886,59

24,2 Cladire Statie reactivi 1031 1.8.8. 536.678,80

25 Statie filtrare si pavilion tehnic cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1032 1.8.8. 3.535.606,26

26 Cladire statie filtrare si pavilion tehnic cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1032.C 1.8.8. 23.572,23

27 Conducta alimentare cu apa Rosia Poieni 1033 1.8.6. 8.001.084,93

28 Rezervor înmagazinare apa potabila Cimpeni de 2.500 mc 1033 1.8.6. 505.928,58

29 Conducta de alimentare Musca 1034 1.8.6. 1.620,55

30 Conducta aductiune apa potabila Cîmpeni-Rezervoare Abrud 1039 1.8.6. 4.910.268,53

31 Cladire statie de repompare Gura Rosiei 1039.C 1.8.6. 3.791,90

32 Statie de pompe Noslac 1042 1.8.12. 1.507,06

33 Cladire statie de pompe Noslac 1042.C 1.8.12. 124,29

34 Conduca aductiune Noslac 1043 1.8.6. 2.775,86

35 Statie de pompe Ocna Mures 1044 1.8.12. 168.734,56



36 Cladire statie de pompe Ocna Mures 1044.C 1.8.12. 1.375,19

37 Retea refulare 1045 1.8.6. 102.299,28

38 Rezervor apa potabila Uioara de Sus 1047 1.8.11. 41.400,17

39 Cladire rezervor Uioara de Sus 1047.C 1.8.11. 65,26

40 Rezervor Uioara de Jos 1048 1.8.11. 48.127,34

41 Conducta de aductiune 1049 1.8.6. 540.758,89

42 171.526,90

42,1    Electropompe Vogel  2001 2.17.1.1 21.585,29

42,2   Aparatura laborator 3001 3,6 32.871,00

42,3    Utilaje si echipamente statie de tratare 2002 2.24.4. 11.285,71

42,4  Gospodarie electrica 105.784,90

43 238.378,67

43,1  Celula 20 KV 2003 2.16.5 38.349,50

43,2  Celula 0,4 KV 2004 2.16.5 23.956,42

43,3  Transformatoare 20/04 KV 2005 2.16.3.1. 35.062,40

43,4  Linie electrica 1066 1.7.1.2. 141.010,35

44 Statie de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s) 1.8.8. 5.050.801,97

45 Cladire Statie de tratare a apei Sasciori-Sebesel 1.8.8. 161.192,81

46
Conducta aductiune statie tratare Sebesel- Alba Iulia, inclusiv constructiile auxiliare (camine, traversari, 

masive de ancoraj, etc.)
1.8.6. 2.776.207,51

47 Conducta aductiune Alba Iulia-SP Galda 1.8.6. 12.714.016,43

48 Conducta amplasament Oiejdea 1.8.6. 25.150,93

49 Golire nr. 1 Firul II rau Ampoi 1.8.6. 27.775,46

Echipamente si instalatii pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de pompe Mihoiesti-Cîmpeni

Echipamente si instalatii aferente statiei de tratare Mihoiesti-Cimpeni     



50 Conducta golire traversare rau Ampoi (camin amonte) 1.8.6. 59.331,38

51 Retea de apa Colonia Petresti 1.8.6. 25.259,02

52 Cladire sediu administrativ Statia de tratare Mihoiesti-Cimpeni 1.8.8. 383.760,99

53 Sediu administrativ Sucursala Apuseni 8.29.06 414.010,56

54 Statie de pompare de interventie Petresti 1.8.12 2.754.466,84

54,1 Statie de pompare de interventie 1.8.12 1.634.040,16

54,2 Cladire Statie de pompare de interventie 1.8.12 1.120.426,68

1.465.276,79

55 Teren  aferent statiatei de tratare a apei Mihoiesti- Cîmpeni        S = 17.537,41 mp 97.940,38

56 Teren  aferent fostei captari de apa puturi forate Paclisa        S = 6.842 mp 28.657,65

57 Teren  aferent statiei de pompare apa bruta Petresti (Q = 950 l/s)      S = 4.211 mp 1011 89.280,76

58 Teren  aferent statiei de tratare a apei Petresti  (Q = 870 l/s)     S = 17.157,40 mp 1013 363.767,68

59 Teren  aferent statiei de repompare Galda de Jos        S = 3.165 mp 1018 13.256,57

60 Teren  aferent fostei captari de apa puturi forate Barabant - Raul Mures       S = 5.775 mp 1022 36.282,80

61 Teren  aferent fostei captari de apa dren Barabant - Raul Ampoi     S = 7.498 mp 1023 47.107,96

62 Teren aferent rezervor inmagazinare apa potabila 2.500 mc  Cimpeni   S=3.170 mp 1033 17.703,35

63 Teren aferent statiei de repompare Gura Rosiei      S = 1.895 mp 1039 10.582,92

64 Teren  aferent statiei de pompare Noslac      S = 8.227 mp 1042 22.972,48

65 Teren  aferent statiei de pompare Ocna Mures       S = 7.893 mp 1044 16.529,88

66 Teren  aferent rezervor apa potabila Uioara de Sus   S = 4.818 mp 1047 6.726,72

67 Teren  aferent rezervor apa potabila Uioara de Jos    S = 2.391 mp 1048 3.338,23

68 Teren aferent statiei de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s)    S = 33.541 mp 711.129,41

Total terenuri aferente din domeniul public concesionate catre S.C APA CTTA S.A. 



1 20037 buc. 1

2 20045 buc. 1

3 20001 buc. 1

4 20034 buc. 1

5 20035 buc. 1

6 20036 buc. 1

7 101812 buc. 1

8 101813 buc. 1

9 101814 buc. 1

10 101815 buc. 1

11 30287 buc. 1

12 101817 buc. 1

13 101816 buc. 1

14 101818 buc. 1

15 101855 buc. 1

16 101856 buc. 1

17 101857 buc. 1

18 101858 buc. 1

19 101859 buc. 1

20 101860 buc. 1

Nr. Crt. Denumirea bunului Nr. Inv.

TOTAL GENEARL MIJLOACE FIXE DIN DOMENIUL PRIVAT CONCESIONATE OPERATORULUI REGIONAL 

la 31 decembrie 2013                                                                                   
2.900.878,45

5.239,95

U/M Cantitate

TOTAL MIJLOACE FIXE ACHIZIŢIONATE DIN FONDUL I.I.D.  la 31 decembrie 2013                                                                                   2.398.349,70

Valoare

de inventar la 

31.10.2013

-lei-

4.234,30

2.1.6.1.2 10.796,20

Cod de clasificare 

din catalog

APARAT CLORINARE 2.2.6.2

GENERATOR HX 6000 2.1.16.1.2

STAŢIE TRIMBLE 2.2.1.1.

2.290,15

39.190,69

APARAT  DE SUDURĂ CAP LA CAP 250 

MM+ BACURI PLASTIC

2.1.6.1.2 52.708,14

APARAT DE SUDURĂ PRIN 

ELECTROFUZIUNE AM85 + CABLU ŞI 

SOFT PENTRU TRANSFER DATE

29.442,45

Plotter CANON IPF 700 A0 large format 

printer DYE

2.2.9 8.658,84

IMPRIMANTĂ SERIALĂ PENTRU APARAT 

DE SUDURĂ

2.1.6.1.2

259.290,34

BAIE DE APA WNB 14 + ANEXE 2.2.6.2 6.505,70

SPECTOFOTOMETRU + ANEXE 2.2.6.2

85.647,95

COPIATOR  M118 3.2.1 5.976,21

BULDOEXCAVATOR

VOLVO BL71 – MR2

2.1.20.1.1

44.925,56

CALCULATOR 2.2.9 4.911,90

AUTO RENAULT  MASTER 2.3.2.2.1

14.227,71

MERCEDES BENZ CDI DOKA PRITSCHE 2.3.2.2.1 100.237,02

AUTO OPEL ASTRA 2.3.2.1.1

16.979,37

INSTALAŢIE DE FILTRARE SUB VID + 

ACCESORII

2.2.6.2 19.797,30

SPECTRO-FOTOMETRU + ANEXE 2.2.6.2

4.610,17

BAIE DE NISIP GESTIGKAT 2.2.6.2 2.847,18

NIŞA CHIMICĂ CHEMFREE + CHIUVETĂ 2.2.6.2

BALANŢĂ ANALITICĂ 2.2.6.2

LISTA DE INVENTAR 

Anexa nr. 2

la Hotararea Consiliului Judetean Alba

nr. 31 din 27 februarie 2014

cu bunurile din domeniul privat al judeţului Alba 

concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A.

31 DECEMBRIE 2013



21 101861 buc. 1

22 101862 buc. 1

23 30290 buc. 1

24 30291 buc. 1

25 101853 buc. 1

26 101852 buc. 1

27 101850 buc. 1

28 101851 buc. 1

29 101854 buc. 1

30 20276 buc. 1

31 20277 buc. 1

32 20278 buc. 1

33 20279 buc. 1

34 20280 buc. 1

35 20281 buc. 1

36 buc. 1

37 buc. 1

38 buc. 1

39 buc. 1

40 buc. 1

41 buc. 1

42 buc. 1

43 buc. 1

44 buc. 1

45 buc. 1

46 buc. 1

47 buc. 1

48 buc. 1

49 buc. 1

DULAP 2 UŞI TOSCANE 3.1.6 2.800,42

BALANŢĂ ANALITICĂ

BALANŢĂ ANALITICĂ

NIŞA CHIMICA 

CHEMFREE 150M

2.2.6.2 20.387,90

SPECTROFOTOMETRU 2.2.6.2 14.128,71

71.746,12

BOXPALET PENTRU TRANSPORT CLOR 2.1.23.5 12.099,97

2.222,58

APARAT DE MĂSURAT PRIZA DE 

PĂMÂNT CU ANEXE

2.,2.3.2 3.604,76

DACIA DUSTER LAUREATE 4X4 15/110 

H2 15T E5

2.3.2.1.1

INSTALAŢIE TRACTABILĂ DE CURĂŢAT 

CANALE CU JET DE PRESIUNE

2.3.2.2.6 100.533,30

MOTOFIERĂRSTRĂU

PROMO MS 361/40 STIHL

2.1.8.1.1

2.2.6.2

4.610,17

4.610,17

2.2.6.2

ETUVA UNE 400 2.2.6.2 3.925,99

DULAP 2 UŞI TOSCANE 3.1.6 2.800,42

ETUVA UNE 400 2.2.6.2 3.925,99

INSTALAŢIE TRACTABILĂ DE CURĂŢAT 

CANALE CU JET DE PRESIUNE

INSTALAŢIE TRACTABILĂ DE CURĂŢAT 

CANALE CU JET DE PRESIUNE

2.3.2.2.6

2.3.2.2.6

100.533,30

100.533,30

APARAT DE SUDURĂ PRIN 

ELECTROFUZIUNE QBOX

APARAT DE SUDURĂ PRIN 

ELECTROFUZIUNE QBOX

RECIPIENT TIP BUTOI 800 L

RECIPIENT TIP BUTOI 800 L

RECIPIENT TIP BUTOI 450 L

RECIPIENT TIP BUTOI 450 L

APARAT DE SUDURĂ PRIN 

ELECTROFUZIUNE QBOX

APARAT DE SUDURĂ PRIN 

ELECTROFUZIUNE QBOX

CALCULATOR DELL OPTIPLEX 780 MT

CALCULATOR DELL OPTIPLEX 780 MT

CALCULATOR DELL OPTIPLEX 780 MT

CALCULATOR DELL OPTIPLEX 780 MT

13.255,00

13.255,00

10.755,00

10.755,00

9.998,10

9.998,10

9.998,10

9.998,10

3.546,40

3.546,40

3.546,40

3.546,40

4.057,90

BAIE DE NISIP 2.885,70

LAPTOP DELL STUDIO XPS16



50 buc. 1

51 buc. 1

52 buc. 1

53 buc. 1

54 buc. 1

55 buc. 1

56 buc. 1

57 buc. 1

58 buc. 1

59 buc. 1

60 buc. 1

61 buc. 1

62 buc. 1

63 buc. 1

64
buc. 1

65
buc. 1

66
buc. 1

67
buc. 1

68
buc. 1

69
buc. 1

70
buc. 1

71
buc. 1

72
buc. 1

73
buc. 1

74
buc. 1

75
buc. 1

76
buc. 1

77
buc. 1

78
buc. 1

9.089,60

9.832,50

9.832,50

17.174,10

27.997,44

2.903,23

Aparat de sudură cap la cap manual

WELDA 250 cu bacuri

Aparat de sudură prin electrofuziune QBOX

Renault KANGO EXPRESS MAXI 

CONFORT cabina dublă

Tăietor rosturi KDF-450-B-R

Mai compactor SRV 660

Mai compactor SRV 660

Calculator PC din componente

61.852,95

Laptop DELL + licenţă SOFTWARE

Calculator PC din componente

Renault Master DCL L3 3.2 DCI

Generator curent ENERGY 13500te

Placa compactor reversibilă CR2

Renault KANGO EXPRESS MAXI 

CONFORT cabina dublă cu dotări

Calculator INTEL 15-2400 + licenţă 

SOFTWARE

Generator LC 6500 DDC + Acumulator YTX 

9BS

3.765,50

2.425,00

FRIGIDER DE LABORATOR 171L

INCUBATOR IPP 300

4.603,00

9.095,30

12.575,00

RECIPIENT TIP BUTOI 450 L 12.575,00

2.342,74

227.498,05

CALCULATOR (SISTEM INTEL 13-2100)

CALCULATOR (SISTEM INTEL 13-2100)

INSTALAŢIE TRACTABILĂ DE CURĂŢAT 

CANALE CU JET DE PRESIUNE „ROM 

SMART TRAILER 2217”

CALCULATOR (SISTEM INTEL 13-2130)

CALCULATOR (SISTEM INTEL 15-2400)

CALCULATOR (SISTEM INTEL 15-2400)

LAPTOP DELL XPS 15Z I7-2620M

PROGRAM CU LICENŢĂ

CALCULATOR KB DELUXE

BULDOEXCAVATOR TEREX 820

RECIPIENT TIP BUTOI 450 L

2.435,48

2.435,48

61.711,20

2.717,74

3.056,45

3.056,45

5.035,05

2.794,27

65.257,47

11.093,55

2.872,73

57.442,00

2.872,73

9.624,12



79
buc. 1

80
buc. 1

81
101812 buc. 1

82
buc. 1

83
buc. 1

84
buc. 1

85
buc. 1

86
buc. 1

87
buc. 1

88
buc. 1

89
buc. 1

90
buc. 1

91
buc. 1

92
buc. 1

93
buc. 1

94
buc. 1

95
buc. 1

96
buc. 1

97
buc. 1

98
buc. 1

99
buc. 1

100
buc. 1

101
buc. 1

102
buc. 1

103
buc. 1

104
buc. 1

105
buc. 1

106
buc. 1

5.015,58

Minibuldoexcavator VENIRI 

VF 1.33B cu ciocan hidraulic

3.029,99

3.030,00

Notebook ASSUS K56CA-XX139D + licenţă 2.620,00

Autoutilitară RENAULT MASTER 
99.247,50

Notebook ASSUS HDD 500 GB

Sistem KIRBY (aspirator)
7.661,29

200.990,00

Calculator + licenţă

Dacia DUSTER LAUR 4x4 15 110 E5N cu 

dotări 

69.231,43

Calculator + licenţa 

Turbidimetru portabil cu certificat de 

etalonare 

3786,58

Turbidimetru portabil cu certificat de 

etalonare 

3786,58

Calculator cu licenţa + licenta AUTOCAD
10.699,40

Turbidimetru portabil cu certificat de 

etalonare 

3786,58

Calculator cu licenţa 
2.337,70

Calculator cu licenţa 
2.337,70

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

NOTEBOOK ASSUS
6.261,29

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

Laptop ASUS G75VX
4.708,72

Calculator cu licenţa WIN SP1
2.992,05

Laptop ASUS G75VX
4.708,72

Laptop ASUS G75VX
4.708,72

Plotter CANON IPF 760 cu stand
5.725,00

RK Plotter CANON IPF 700 A0 large format 

printer DYE

2.2.9 6.535,50

Laptop ASUS G75VX
4.708,72

MFC Xerox ph 3635MFP A4
3.391,94



1 20046 buc. 1

2 20050 buc. 1

3 20047 buc. 1

4 20048 buc. 1

5 20049 buc. 1

6 20039 buc. 1

7 101819 buc. 1

8 101849 buc. 1

1 20222 buc. 1

2 20223 buc. 1

3 20224 buc. 1

4 20041 buc. 1

5 20010 buc. 1

6 20011 buc. 1

7 20051 buc. 1

8 20052 buc. 1

9 20053 buc. 1

10 20054 buc. 1

11 20055 buc. 1

12 20056 buc. 1

13 20057 buc. 1

14 20058 buc. 1

15 20059 buc. 1

16 20040 buc. 1

          

                                       

LOCATOR DE TRASEE 2.2.1.2 25.397,33

INSTALAŢIE DE CLORINARE 2.2.6.2 6.012,71

TOTAL MIJLOACE FIXE ACHIZIŢIONATE PE INVESTIŢIA 

„Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă aferentă sistemului zonal al judeţului Alba – Râul Sebeş”

 la 31 decembrie 2013

BAIE DE APĂ WB10 2.2.6.2

PH340i CU ACCESORII

MULTIPARAMETRU CU ACCESORII 2.2.6.2

INSTALATIE FILTRARE        

BALANŢĂ ANALITICĂ

2.2.6.2

TOTAL MIJLOACE FIXE ACHIZIŢIONATE ACHIZIŢIONATE PE INVESTIŢIA „Reabilitare alimentare cu apă 

potabilă sursa Mihoieşti – Câmpeni” la 31 decembrie 2013                                                                                   

2.2.6.2

TURBIDIMETRU POTABIL 2.2.6.2. 2.565,62

2.907,54

380.176,30

7.472,93

BIDISTILATOR 2.2.6.2 17.438,19

APARAT MULTIPARAMETRU 2.2.6.2

TURBIDIMETRU POTABIL 2.2.6.2. 2.565,62

2.2.6.2

2.464,80

6.891,11

CALCULATOR LAPTOP DELL XPS CORE 

2 DUO T 9300 320 GB

2.2.9 7.351,37

LOCATOR ACUSTIC DE SPĂRTURI CU 

ANEXE

2.1.6.1.2 84.813,03

MERCEDES BENZ AXOR 

1824 K

2.3.2.2.3 270.617,21

122.352,45

SISTEM CALCUL  PIV 2.2.9 2.657,14

SISTEM CALCUL  PIV 2.2.9 3.809,41

RULETĂ LASER 2.2.10 2.185,77

SISTEM CALCUL  PIV 2.2.9 2.657,14

POMPĂ PROMINENT CU ANEXE 2.1.12 4.369,71

POMPĂ PROMINENT CU ANEXE 2.1.17.1.2 4.369,71

BAIA DE APĂ 2.2.6.2 2.464,80

JARTEST PORTABIL 2.2.6.2 3.084,99

14.975,80

6.837,87

HOTĂ CU FLUX LAMINAR 2.2.6.2 15.845,33

BAIE DE NISIP 2.2.6.2 2.773,62



Nr. 

crt.
Denumire activ fix Nr. inv.

Cod clasificare 

din catalog

Valoare  actualizata 

la 31.10.2013                       

-lei-

85.239.899,00

83.774.622,21

1 Captare apa din acumularea Petresti - raul Sebes (Q = 950 l/s) 1010 1.8.3. 1.025.283,20

2 Statie de pompare apa bruta Petresti  (Q = 950 l/s) 1011 1.8.12. 397.524,02

3 Cladire statie pompare Petresti 1011.C 1.8.12. 3.830,57

4
Conducta apa bruta inclusiv constructiile auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari 

de rauri si CF)
1012 1.8.6. 580.039,31

5 Statia de tratare a apei Petresti (Q = 870 l/s) 1013 1.8.8. 4.842.837,13

6 Cladire statie tratare apa Petresti 1013.C 1.8.8. 41.303,51

7
Conducta de aductiune statie de tratare Sasciori - Alba Iulia, inclusiv constructiile auxiliare (camine, 

traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=210 mp
1014 1.8.6. 4.819.598,73

8 Traversare pod rau Mures si teren aferent constructiei (masive de ancoraj) 1015 1.3.17.2. 6.549.355,19

9

Conducta de legatura intre ramificatie Partos - Hoherie si rezervoarele mun. Alba Iulia , inclusiv 

constructiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=75 

mp

1016 1.8.6. 379.811,96

10
Conducta de aductiune Alba Iulia – statie de pompare Galda de Jos, inclusiv constructiile auxiliare 

(camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=180 mp
1017 1.8.6. 3.495.198,51

11 Statie de repompare Galda de Jos 1018 1.8.12. 428.542,47

12 Cladire statie repompare Galda de Jos 1018.C 1.8.12. 6.495,80

13
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos – Rezervoare oras Teius inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) 
1019 1.8.6. 754.138,10

14
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos – Rezervoare oras Blaj inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=240 mp
1020 1.8.6. 4.845.709,28

15
Conducta de aductiune statie de pompare Galda de Jos - Rezervoare oras Aiud inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent S=95 mp
1021 1.8.6. 3.943.588,71

Total S.C APA CTTA S.A. (active fixe corporale + terenuri)

Total active fixe corporale din domeniul public concesionate catre S.C APA CTTA S.A.

cu imobilele din domeniul public al judetului Alba

la 27 februarie 2014

concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A.

Anexa nr. 3

la Hotararea Consiliului Judetean Alba 

nr. 31 din 27 februarie 2014

  LISTA DE INVENTAR



16

Captare apa puturi forate Barabant inclusiv constructiile si instalatiile aferente (foraj put, cabina put, tablou 

electric) - CASATA
1022 1.8.1. 0,00

17
Captare apa dren Barabant, inclusiv constructiile si instalatiile aferente (dren colector si camine) - 

CASATA
1023 1.8.1. 0,00

18
Conducta de refulare de la captarile Barabant-puturi si Barabant - dren spre rezervoarele municipiului 

Alba Iulia (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) - CASATA
1025 1.8.6. 0,00

19
Conducta de aductiune intre rezervoare oras Aiud si statie de pompare Ocna Mures inclusiv constructiile 

auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF)
1026 1.8.6. 761.812,63

20 Captare apa bruta de la Centrala Hidroelectrica Sasciori; debit Q=2000 l/s 1027 1.8.3. 655.489,06

21

Aductiune apa bruta de la captarea Centrala Hidroelectrica Sasciori pana la Statia de tratare Petresti 

(existenta) si la Statia de tratare Sasciori (in executie) inclusiv constructiile si instalatiile anexe aferente 

(camine, traversari de rauri, vai, subt

1028 1.8.6. 4.766.882,75

22
Conducta de legatura intre ramificatie Partos - Hoherie si rezervoarele mun. Alba Iulia , inclusiv 

constructiile auxiliare aferente (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF)
1029 1.8.6. 1.104.531,31

23 Drum acces rezervoare 1030 1.3.7.1. 1.720,45

24 Statie reactivi cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1031 1.8.8. 1.388.565,39

24,1 Statie reactivi cu instalatiile aferente 1031 1.8.8. 851.886,59

24,2 Cladire Statie reactivi 1031 1.8.8. 536.678,80

25 Statie filtrare si pavilion tehnic cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1032 1.8.8. 3.535.606,26

26 Cladire statie filtrare si pavilion tehnic cu instalatiile aferente Mihoiesti-Cimpeni 1032.C 1.8.8. 23.572,23

27 Conducta alimentare cu apa Rosia Poieni 1033 1.8.6. 8.292.528,74

28 Rezervor înmagazinare apa potabila Cimpeni de 2.500 mc 1033 1.8.6. 505.928,58

29 Conducta de alimentare Musca 1034 1.8.6. 1.620,55

30 Conducta aductiune apa potabila Cîmpeni-Rezervoare Abrud 1039 1.8.6. 4.910.268,53

31 Cladire statie de repompare Gura Rosiei 1039.C 1.8.6. 3.791,90

32 Statie de pompe Noslac 1042 1.8.12. 1.507,06

33 Cladire statie de pompe Noslac 1042.C 1.8.12. 124,29

34 Conduca aductiune Noslac 1043 1.8.6. 2.775,86

35 Statie de pompe Ocna Mures 1044 1.8.12. 168.734,56



36 Cladire statie de pompe Ocna Mures 1044.C 1.8.12. 1.375,19

37 Retea refulare 1045 1.8.6. 102.299,28

38 Rezervor apa potabila Uioara de Sus 1047 1.8.11. 41.400,17

39 Cladire rezervor Uioara de Sus 1047.C 1.8.11. 65,26

40 Rezervor Uioara de Jos 1048 1.8.11. 48.127,34

41 Conducta de aductiune 1049 1.8.6. 540.758,89

42 171.526,90

42,1    Electropompe Vogel  2001 2.17.1.1 21.585,29

42,2   Aparatura laborator 3001 3,6 32.871,00

42,3    Utilaje si echipamente statie de tratare 2002 2.24.4. 11.285,71

42,4  Gospodarie electrica 105.784,90

43 238.378,67

43,1  Celula 20 KV 2003 2.16.5 38.349,50

43,2  Celula 0,4 KV 2004 2.16.5 23.956,42

43,3  Transformatoare 20/04 KV 2005 2.16.3.1. 35.062,40

43,4  Linie electrica 1066 1.7.1.2. 141.010,35

44 Statie de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s) 1.8.8. 5.050.801,97

45 Cladire Statie de tratare a apei Sasciori-Sebesel 1.8.8. 161.192,81

46
Conducta aductiune statie tratare Sebesel- Alba Iulia, inclusiv constructiile auxiliare (camine, traversari, 

masive de ancoraj, etc.)
1.8.6. 2.776.207,51

47 Conducta aductiune Alba Iulia-SP Galda 1.8.6. 12.714.016,43

48 Conducta amplasament Oiejdea 1.8.6. 25.150,93

49 Golire nr. 1 Firul II rau Ampoi 1.8.6. 27.775,46

Echipamente si instalatii aferente statiei de tratare Mihoiesti-Cimpeni     

Echipamente si instalatii pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de pompe Mihoiesti-Cîmpeni



50 Conducta golire traversare rau Ampoi (camin amonte) 1.8.6. 59.331,38

51 Retea de apa Colonia Petresti 1.8.6. 25.259,02

52 Cladire sediu administrativ Statia de tratare Mihoiesti-Cimpeni 1.8.8. 383.760,99

53 Sediu administrativ Sucursala Apuseni 8.29.06 414.010,56

54 Statie de pompare de interventie Petresti 1.8.12 2.754.466,84

54,1 Statie de pompare de interventie 1.8.12 1.634.040,16

54,2 Cladire Statie de pompare de interventie 1.8.12 1.120.426,68

1.465.276,79

55 Teren  aferent statiatei de tratare a apei Mihoiesti- Cîmpeni        S = 17.537,41 mp 97.940,38

56 Teren  aferent fostei captari de apa puturi forate Paclisa        S = 6.842 mp 28.657,65

57 Teren  aferent statiei de pompare apa bruta Petresti (Q = 950 l/s)      S = 4.211 mp 1011 89.280,76

58 Teren  aferent statiei de tratare a apei Petresti  (Q = 870 l/s)     S = 17.157,40 mp 1013 363.767,68

59 Teren  aferent statiei de repompare Galda de Jos        S = 3.165 mp 1018 13.256,57

60 Teren  aferent fostei captari de apa puturi forate Barabant - Raul Mures       S = 5.775 mp 1022 36.282,80

61 Teren  aferent fostei captari de apa dren Barabant - Raul Ampoi     S = 7.498 mp 1023 47.107,96

62 Teren aferent rezervor inmagazinare apa potabila 2.500 mc  Cimpeni   S=3.170 mp 1033 17.703,35

63 Teren aferent statiei de repompare Gura Rosiei      S = 1.895 mp 1039 10.582,92

64 Teren  aferent statiei de pompare Noslac      S = 8.227 mp 1042 22.972,48

65 Teren  aferent statiei de pompare Ocna Mures       S = 7.893 mp 1044 16.529,88

66 Teren  aferent rezervor apa potabila Uioara de Sus   S = 4.818 mp 1047 6.726,72

67 Teren  aferent rezervor apa potabila Uioara de Jos    S = 2.391 mp 1048 3.338,23

68 Teren aferent statiei de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s)    S = 33.541 mp 711.129,41

Total terenuri aferente din domeniul public concesionate catre S.C APA CTTA S.A. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind 

aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 2270/12.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba                  

nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2009 privind aprobarea proiectului strategic 

“Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” – POSDRU 2007-2013, Axa       prioritară 

6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea 

economiei sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 122/2010 privind punerea la dispoziţia proiectului 

“Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, a unor bunuri imobile situate în 

Satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, Judeţul Alba; 

- Contractului de finanţare pe o perioadă de trei ani a proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa 

muncii prin întreprinderi sociale”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi Consiliul Judeţean Alba, înregistrat sub nr. 7476/17.06.2010; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba. 

În temeiul art. 97 şi art.115- (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. Unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea 

includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 32 



                                                                                                                                                                                Anexa     

                                                 la Hotārârea Consiliului Judeţean Alba 

                                                                                                                                                                                               nr. 32 din 27 februarie 2014 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 19 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba  

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile  

Nr 

Crt 

Codul de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după 

caz, al dării în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

la 31.12.2013 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

19. 1.6.2. Construcţii administrative 

şi social-culturale în care a 

funcţionat Centrul de 

Plasament  Sâncrai - Aiud 

şi terenul  aferent 

Imobil situat administrativ în Satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, Municipiul Aiud, 

Judeţul Alba, cuprinzând: 

- Sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 71061 şi 71061-

C1, compus din:  

- Clădire Castel, edificată în regim de înălţime S+P, cu fundaţie de piatră şi 

cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, având 34 

încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp; 

- Teren aferent în suprafaţă de 17.850 mp. 

- Ferma ecologică, cuprinzând: 

- Hala, edificată în regim de înălţime P, cu fundaţii din beton, continue sub 

ziduri, structură metalică, pereţi din tabla cutată cu panouri termoizolante, 

acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din panouri termoizolante, tâmplărie de 

aluminiu cu geam termopan, fără sistem de încălzire. Suprafaţa construită 

este de 150 mp; 

- Teren aferent, înscris în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750, în suprafaţă 

de 22.584 mp. 

- Centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 71060 Aiud, cu nr. cad. 71060, 71060-C2, 

71060-C3, 71060-C4, compus din: 

- Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa construită 

de 587 mp, având 72 încăperi (dormitoare, cabinete medicale, croitorie, 

grupuri sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 

învelitoare tip terasă; 

- Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P,  cu suprafaţa 

construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 

învelitoare tip terasă; 

- Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 

350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. 

- Teren aferent în suprafaţă de 3.328 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp 

 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Andrei Mureşanu 

Sud – Proprietăţi particulare 

Vest – Râul Mureş 

Nord  – Imobil în care a funcţionat Şcoala Specială Sâncrai 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
(POSDRU/84/6.1/S/53560) 

 

 

 

 

2.082.341,99 

 

 

571.811,05 

 

192.708,40 

 

 

 

 

159.245,28 

 

3.339.888,20 

Domeniul public al 

judeţului Alba, potrivit 

H.G. nr. 974/2002 – 

Anexa nr. 1 şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 222/2013 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a 

realizării unor lucrării de investiţii 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii; 

- Raportul de specialitate nr. 2271/12.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 

imobile, ca urmare a realizării unor lucrării de investiţii; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19717/09.12.2013, privind lucrarea 

“Consolidare pod pe DJ 107 peste Râul Ampoi, km 1+653, localitatea Alba Iulia, Judeţul Alba”; 

- Nota privind cheltuielile totale aferente obiectivului de investiţii “Consolidare pod pe DJ 141C, 

peste Râul Târnava Mare, km 0+340, localitatea Lunca Cenade, Judeţul Alba”; 

- Procesul verbal de recepţie parţială nr. 20121/13.12.2013, privind obiectivul de investiţii 

”Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor”. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c), art. 119 şi art. 120  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 21–(2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor. 



În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 208, având datele de identificare prezentate în anexa - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a imobilului “Pod pe DJ 141 C”, cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 198 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la 

valoarea de 2.566.110,26 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 2.570.444,37, ca urmare 

a achitării cheltuielior cu dirigenţia de şantier, în cadrul obiectivului de investiţii “Consolidare pod pe 

DJ 141C, peste Râul Târnava Mare, km 0+340, localitatea Lunca Cenade, Judeţul Alba”. 

Art. 3. Se aprobă modificarea valorii de inventar, a clădirii aparţinătoare imobilului 

“Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent Câlnic”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 

168 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, de la valoarea de 

868.796,52 lei, actualizată la data de 31.10.2013, la valoarea de 935.878,86, ca urmare a recepţionării 

parţiale a lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie 

veche Câlnic – Casa Artelor”. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 

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; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

            

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 33 



                                                   Anexa      
                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

                             nr. 33 din 27.02.2014 
 
 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 208  ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 
 

 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de  
Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

208.  Pod pe DJ 107,  
peste Râul Ampoi, km 
1+653, localitatea Alba Iulia  

Amplasat în Municipiul Alba Iulia, pe drumul judeţean DJ 107 la 
km 1+653. Traversează Râul Ampoi, în apropierea drumului de 
centură al municipiului Alba Iulia. 
Podul este realizat ca şi dală simplu rezemată din fâşii cu 
goluri, cu 4 deschideri, având lungimea de 54,60 m şi un 
gabarit de 9,68 m, din care 7,80 m parte carosabilă. 
 
 

2013 781.606,23 Domeniul public 
al judeţului Alba 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare a imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate 

publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 2873/20.02.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat 

administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Documentaţia cadastrală de dezmembrare – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului situat în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, Judeţul Alba, cu propunerea de dezlipire, realizată de P.F.A. 

Corina Camelia MAN. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba cu modificările şi completările 

ulterioare - Anexa nr. 1, poziţia cu nr. crt. 34; 

- Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin Ordinul 

785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 



HOTĂRÂRE 

Art.1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrare a imobilului situat administrativ în 

Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, înscris în C.F. nr. 84194 

Alba Iulia, cu nr. cadastral 84194, compus din teren – în suprafaţă de 17.870 mp, pe care sunt edificate 

şase corpuri de clădire, documentaţie tehnică întocmită de P.F.A. Corina Camelia MAN şi cuprinsă în 

anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în două loturi, 

după cum urmează : 

- Lotul nr. I – “Curţi construcţii”, în suprafaţă de 1.833 mp, pe care este edificat corpul de clădire         

C3 – “Clădire Secţie Psihiatrie S+P+1”. 

- Lotul nr. II – “Curţi construcţii”, în suprafaţă de 16.037 mp, pe care sunt edificate cinci corpuri de 

clădire: 

1. corp de clădire C1 – “Clădire Birou Internări”; 

2. corp de clădire C2 – “Clădire Secţie Neurologie P+1”; 

3. corp de clădire C4 – “Morga”; 

4. corp de clădire C6 – “Clădire Sediu administrativ P+1”; 

5. corp de clădire C7 – “Clădire Club P+1”. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea operaţiunii de 

dezmembrare în cele două loturi, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, precum şi înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului de 

administrare al Consiliului Judeţean Alba asupra terenului aferent celor două loturi, precum şi asupra  

construcţiilor edificate pe acestea. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 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; 

- Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia; 

- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                      Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           

                   Mariana HURBEAN 

            

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 34 

 

Anexa se poate consulta la Compartimentul Administrarea domeniului public și privat din cadrul CJ Alba.  
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ROMÂNIA                                                    

JUDEŢUL ALBA                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

                                                               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum comunal şi stradă ,  în 

categoria funcţională de drum judeţean, a unor drumuri de interes local  

din judeţul Alba 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în  şedinţa ordinară din data de 27 februarie  2014; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea încadrării din categoria 

funcţională de drum comunal şi stradă ,  în categoria funcţională de drum judeţean, a unor drumuri 

de interes local din judeţul Alba;  

 - Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 2319 din 13 februarie 2014 la proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum comunal şi stradă ,  în 

categoria funcţională de drum judeţean, a unor drumuri de interes local din judeţul Alba; 

- Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Crăciunelu de Jos ,  nr. 37 din 18 

decembrie 2013  privind modificarea categoriei funcţionale a drumului comunal DC20: Crăciunelu 

de Jos(DN14B)-Bucerdea Grânoasă, in categoria funcţională de drum judeţean; 

- Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă nr.43 din 14 

octombrie 2013  privind modificarea categoriei funcţionale a drumului comunal DC20: Crăciunelu 

de Jos(DN14B)-Bucerdea Grânoasă şi a străzii Ioan Maiorescu,  în categoria funcţională de drum 

judeţean; 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, 

investiții,turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului ; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 12 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Art. 91 (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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In temeiul prevederilor art. 97 (1) şi 115 (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările ş completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art.1. Se aprobă încadrarea din categoria funcţională de drum comunal a drumului 

DC20:Crăciunelu de Jos(DN14B)- Bucerdea Grânoasă şi a străzii Ioan Maiorescu din localitatea 

Bucerdea Grânoasă, în categoria funcţională de drum judeţean cu  indicativul DJ142P: Crăciunelu 

de Jos(DN14B)- Bucerdea Grânoasă , având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cuprinderea in Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 207, a bunului imobil, având datele de identificare prezentate în 

anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Predarea- preluarea bunului menţionat la art.2 din prezenta hotărâre, se face pe bază 

de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Direcţia tehnică, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba; 

 -Primăriei Crăciunelu de Jos; 

- Primăriei Bucerdea Grănoasă. 

 

 PREŞEDINTE, 

         ION DUMITREL 

 

                CONTRASEMNEAZĂ,      

                                      SECRETAR GENERAL 

                                      MARIANA HURBEAN 

 

Alba Iulia,   27  februarie 2014 

Nr. 35 



 
      Anexa nr. 1 

                     la  Hotararea nr. 35 din 27 februarie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 ale drumului judeţean DJ 142P 

care provine din drumul comunal: DC 20 : Crăciunelu de Jos(DN14B)-Bucerdea Grânoasă 

 

 

Nr.crt. Indicativ nou Traseul drumului  Pozitii 

kilometrice 

Lungimea 

( km ) 

1. 
DJ142P 

 

Crăciunelu de Jos(DN14B)-

lim. UAT Bucerdea 

Grânoasă, apartinand 

comunei Crăciunelu de Jos 

0+000 –1+102 1,102 

2. 
DJ142P 

 

UAT Bucerdea GRânoasă-

Bucerdea Grânoasă 
1+102-3+800 2,698 

  TOTAL 0+000 – 3+800 3,800 

 



         Anexa nr. 2 

la  Hotărârea nr. 35 din 27 februarie 2014 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE BUNULUI IMOBIL CARE SE CUPRINDE LA POZIŢIA CU NR. CRT. 207  ÎN 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 
 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

 

207 

 

1.3.7.2. 
DJ142P: 
Crăciunelu de 

Jos(DN14B)- 

Bucerdea 

Grânoasă 

- Poz. km: 0+000 – 1+102 sectorul de drum comunal aflat in domeniul 

public al comunei Crăciunelu de Jos(provine din DC 20 – Lungime: 1,102 

km; 

- Poz. km: 1+102 – 3+800 sectorul de drum comunal aflat in domeniul 

public al comunei Bucerdfea Grânoasă (provine din DC 20 şi strada Ioan 

Maiorescu) – Lungime: 2,698 km; 

- Lungimea totală: 3,800 km. 

 

 

 

 

2014 

  

 

Domeniul public 

al judetului Alba 
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii “ Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea Colibi, jud.Alba” 

 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Pod pe DJ 107, km. 22+850, 

localitatea Colibi, jud.Alba”; 

           - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 2418 din 14 februarie 2014 la proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii “ Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea Colibi, jud.Alba” 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 44  din Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art.91-(3), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2  - Comisia amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

In conformitate cu : 

- Hotărârea Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- Ordinul nr.863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
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In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

republicată, adoptă prezenta: 

 

                                                HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii “Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea Colibi, jud.Alba”, având indicatorii 

tehnico - economici  prevăzuţi în Anexa I, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Direcţia tehnică din cadrul Consiliului judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 

- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 

               PREŞEDINTE, 

              ION DUMITREL 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   MARIANA HURBEAN 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 27.02.2014 

Nr. 36 



                                                                                                         ANEXA I                         
                                                                                       la hotărârea nr.36 din 27 februarie 2014 

  

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea Colibi, jud.Alba” 

  

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Pod pe DJ 107, km. 22+850, localitatea Colibi, jud. 

Alba” 

2. Elaborator documentaţie: S.C. Manconstruct S.R.L. Cluj - Napoca 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

4. Amplasamentul obiectivului: localitatea Colibi, comuna Ohaba, pe drumul judeţean DJ 

107, judeţul Alba  

5. Indicatori tehnico-economici : 

- valoarea totala a investiției : 2.188.173 lei, reprezentând 491.150 Euro din care, 

                                    C+M: 1.889.046 lei reprezentând 424.009 Euro 

- durata de execuţie a obiectivului : 6 luni și 3 săptămâni  

-capacităţi fizice:           - lungimea podului  30,10 m 

                           - lăţimea podului  10,80 m 

                           - parte carosabila 7,8 m 

                           - lățime trotuar 2 x 1,25 m 

   - lungime parapet de siguranţă 2 x 48,0 m 

                           - lungime parapet pietonal 2 x 48,0 m 

6. Finanţarea investiţiei:  Bugetul judeţului 
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ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
 

HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico – economica, 

faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: " Pod pe  
DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – 

Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 " 
 
 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2014; 
Luand in dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico – economica, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru 
obiectivul: " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – 
Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 "; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 2563 / 02.2014, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economica, faza Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - 
Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. 
Vidrisoara, km 47+610 "; 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2, - Comisia amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului: 

 
Avand in vedere prevederile: 
- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

complectarile ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului - cadru al 

documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

- Art. 91 - (3), lit.f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinului nr. 863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 
nr. 28/2008 privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico - economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

In temeiul art. 97 si art. 115 - (1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr.  
215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 
HOTARARE 

 
Art. 1 Se aproba documentatia tehnico - economica, faza Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de Interventie, pentru obiectivul : " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul 
Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, 
km 47+610 ", avand indicatorii tehnico - economici prevazuti in Anexa, parte integranta a 
prezentei hotarari. 
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Art. 2 Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Alba va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 
Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba; 
- Directiei Tehnice ; 
- Directiei Dezvoltare si Bugete.  

 
 
 

          Presedinte, 
                    Ion Dumitrel 

 
 
 

                                                                                      Contrasemnează,                
                                                                                   Secretarul judetului 
                                                                                     Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
Data: 27.02.2013 
Nr. 37 



                                                                                                               
                                                                                             ANEXA                         

                                                                la Hotararea nr.37 din 27.02.2014. 
 
 
 
 
  
 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
 
" Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – 

Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 " 
 
 
 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investitii :  " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul 
Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. 
Vidrisoara, km 47+610 " 
 
2. Elaborator documentatie : S.C. CIVILPROIECT S.R.L. 
  
3. Beneficiarul obiectivului : JUDETUL ALBA (CONSILIUL JUDETEAN ALBA) 
  
4. Amplasamentul obiectivului : DJ 762, km 47+610, judetul Alba  
  
5. Indicatori tehnico - economici : 
 
- valoarea totala a investitiei este 1.788.779 lei (inclusiv TVA), reprezentând 402.711 euro, 
din care C+M, 1.501.879 lei (inclusiv TVA), reprezentând 337.160 euro. 
 
- durata de executie a obiectivului : 10 luni calendaristice 
-  capacitati fizice:     - lumina podului L = 16.56 m 

                       - latimea totala l = 6.00 m 
 
6. Finantarea investitiei :  Bugetul local  

                                                



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră  

“Alba dă prioritate vieţii” 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 februarie  2014,  

Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor 

de circulaţie rutieră “Alba dă prioritate vieţii”;  

- raportul comun nr. 2615/ 17.02.2014 al Direcţiei Tehnice şi al Direcţiei juridice şi relaţii 

publice;   

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia administrație publică locală, 

juridică și ordine publică ; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin.(1) lit. e), alin (5) lit. a) pct. 7 şi alin. (6) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, 
 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

“Alba dă prioritate vieţii”- potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Județean Alba pentru 

implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră “Alba dă prioritate 

vieţii”- potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru de împrumut de folosință (Comodat) – potrivit anexei 

nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art.4. Direcţia de Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  

- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ;  

-  Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

- Direcției Tehnice; 

- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice  

 
 

 PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 

ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  

 

 

Alba Iulia,  27.02.2014 

Nr. 38  



ANEXA  nr. 1 la  Hotărârea nr. 38/27.02.2014 

 

 

      

       

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN ALBA 

JUDEŢUL ALBA  

prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

ALBA 

SERVICIUL RUTIER DIRECŢIA TEHNICĂ 

 

 

 

Proiect de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

„Alba dă prioritate vieţii!” 

 

 

JUSTIFICARE: 

Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a 

traficului, ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte 

şi comportamentul participanţilor la trafic, pe de altă parte, determină 

producerea evenimentelor rutiere. La baza producerii accidentelor de circulaţie 

stau o serie de factori care, frecvent, se află într-o strânsă interdependenţă. 

Factorii care determină producerea accidentelor de circulaţie rutieră sunt omul, 

vehiculul şi drumul. Alături de aceştia acţionează o serie de factori favorizanţi, 

cum ar fi condiţiile meteorologice, mediul rural sau urban, sezonul, condiţiile de 

desfăşurare a traficului etc.  

Accidentele de trafic rutier datorate factorului uman deţin o pondere 

covârşitoare, reprezentând circa 90% din totalul accidentelor de circulaţie, ceea 

ce a făcut să se confirme că nu există accidente de automobile, ci de 

automobilişti. Pe primele locuri între cauzele accidentelor rutiere provocate de 

factorul uman se situează, în ordine descrescătoare, excesul de viteză, neatenţia 

conducătorilor auto şi a pietonilor, depăşirea neregulamentară şi conducerea sub 

influenţa băuturilor alcoolice. 

Numărul mare de accidente în care sunt implicaţi pietonii, de exemplu, se 

datorează indisciplinei în folosirea şi traversarea drumurilor publice, starea de 

ebrietate, nesupravegherea copiilor, urcarea şi coborârea în şi din vehicule. Deşi 
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pietonilor – copii li se acordă o mare atenţie privind educaţia rutieră, totuşi unul 

din zece decese la persoanele având vârsta între 5 – 15 ani se datorează 

accidentelor de circulaţie. Copiii sunt pietoni vulnerabili, deoarece sunt mai 

greu cuprinşi în unghiul vizual al conducătorului auto şi, reciproc, din poziţia 

lor vizuală joasă nu observă sau nu apreciază corect mişcarea autovehiculelor. 

De asemenea, copiii nu au capacitate de a aprecia corect distanţele şi vitezele de 

mers. Din statisticile accidentelor de circulaţie rezultă că procentul elevilor din 

şcoala elementară, care au decedat în accidente rutiere, este de trei ori mai mare 

decât cel al elevilor de liceu. De asemenea, persoanele vârstnice constituie o 

categorie însemnată a victimelor accidentelor rutiere în calitate de pietoni, 

aceştia fiind deosebit de vulnerabili, datorită atât scăderii capacităţii lor de a 

observa autovehiculele care se apropie, cât şi datorită diminuării vitezei de 

reacţie în traversarea drumului public. 

         SCOPUL PROIECTULUI: 

Prevenirea accidentelor de circulaţie rutieră, la nivelul judeţului Alba. 

 

        OBIECTIV PRINCIPAL: 

         Creşterea nivelului de informare a conducătorilor auto şi a pietonilor în 

vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea regulilor de 

circulaţie. 

 

         REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

 cunoaşterea de către conducătorii auto şi pietoni a prevederilor legale privind circulaţia 

pe drumurile publice şi consecinţele nerespectării lor; 

 cunoaşterea şi adoptarea de către conducătorii auto şi pietoni a măsurilor de prevenire a 

accidentelor rutiere,  în vederea reducerii riscului victimal. 

 

        PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  

        03 martie – 15 decembrie 2014 

 

 

         LOC DE DESFĂŞURARE: 

Judeţul Alba 
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         COORDONATORI: 
Consiliul Judeţean Alba 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 

         BENEFICIARI:  

 Direcţi  - conducătorii auto din judeţul Alba, precum şi cei care tranzitează 

judeţul; 

- pietonii din judeţul Alba. 

          

 

          ACTIVITĂŢI:  
 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor îi revine 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Asigurarea laboratorului mobil de 

educaţie rutieră şi a materialelor de susţinere ale proiectului îi revine Consiliului 

Judeţean Alba. 

În cadrul proiectului vor fi organizate şi desfăşurate 3 campanii de 

informare, destinate participanţilor la traficul rutier cu risc crescut de 

victimizare, astfel:  

I. Caravana de educaţie rutieră în mediul rural – urmăreşte informarea 

tuturor elevilor din mediul rural, cu privire la cunoaşterea şi respectarea 

regulilor de circulaţie rutieră destinate pietonilor şi bicicliştilor. Această 

campanie presupune desfăşurarea unor activităţi în localităţile rurale din judeţul 

Alba, care sunt tranzitate de drumuri judeţene intens circulate. Activităţile vor fi 

desfăşurate de poliţiştii rutieri, care se vor deplasa cu ajutorul laboratorului 

mobil de educaţie rutieră la unităţile de învăţământ din mediul rural. Elevii vor 

avea ocazia să experimenteze cu ajutorul materialelor didcatice, aflate în  

dotarea laboratorului de educaţie rutieră, posibile situaţii întâlnite în traficul 

rutier. La finalul activităţilor de informare se va desfăşura un concurs de 

educaţie rutieră, menit să consolideze informaţiile primite. Concursul se 

adresează atât elevilor din ciclul primar (clasele I-IV) cât şi celor din ciclul 

gimnazial (clasele V-VIII) (Anexa 1). 
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II. Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră în rândul preşcolarilor din mediul rural „Prietenii mei, iepuraşul şi 

semaforul”, ce se va desfăşura în perioada 24 martie-04 aprilie 2014 şi are ca 

scop prevenirea implicării preşcolarilor în accidente de circulaţie (Anexa 2). 

III.  Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră în rândul conducătorilor auto, „Călătoreşte în siguranţă”, care se 

va desfăşura în două etape:     

1. În perioada sezonului estival: iulie- septembrie 2014 (Anexa 3); 

2. În perioada sezonului rece: octombrie – decembrie 2014 (Anexa 4). 

 

         MATERIALE DE SUSŢINERE A CAMPANIEI: 

În vederea atingerii scopului propus se impune achiziţionarea unei 

autospeciale şi a unei remorci, precum şi realizarea de materiale informativ-

preventive, acestea fiind asigurate de către Consiliul Judeţean Alba.  

Se va avea în vedere realizarea de materiale informativ-preventive, 

ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei campanii prevăzute (beneficiari şi 

categoria de vârstă). În acest sens, în Caravana de educaţie rutieră în mediul 

rural se va achiziţiona o autospecială şi o remorcă care vor fi dotate cu 

echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul 

rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, 

truse medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante). În cea de-a doua 

Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră, în 

rândul preşcolarilor „Prietenii mei, iepuraşul şi semaforul” vor fi realizate 

următoarele materiale informativ-preventive: 2000 bucăţi cărţi de colorat şi 

2.000 articole reflectorizante pentru vestimentaţie. În prima parte, (sezonul 

estival), a celei de-a treia Campanii de informare şi prevenire a accidentelor 

de circulaţie rutieră, în rândul conducătorilor auto, „Călătoreşte în 

siguranţă”, vor fi realizate următoarele materiale informativ-preventive: 1500 

bucăţi parasolare inscripţionate cu mesajul campaniei şi 1500 bucăţi broşuri 

bilingve (română-engleză) cu recomandări preventive. În cea de-a două parte, 
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(sezonul rece), vor fi realizate următoarele materiale preventive 1500 bucăţi 

odorizante pentru maşină, inscripţionate cu mesajul campaniei şi 1500 bucăţi 

flyere cu recomandări preventive, pe care trebuie să le adopte conducătorii auto 

în sezonul rece. 

 

 MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prezenta la finalul proiectului 

(15 decembrie 2014), Consiliului Judeţean Alba, raportul privind activitatea 

desfăşurată în cadrul acestuia.  

 

ŞEFUL 

SERVICIULUI RUTIER 

 Subcomisar de poliţie 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

Inginer  

 

DAVIDAŞ DORIN  POPESCU DAN MIHAI 

 

 

 



 

 

   

Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

ANEXA  nr. 2 la Hotărârea nr. 38 /27.02.2014 

 
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE                                    JUDEŢUL ALBA 
                                                                                                  prin  
      AL JUDEŢULUI ALBA                              CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA                                                                             

                   
        Nr.   55103/17.02.2014                                        Nr. 2592/17.02.2014  

 
 
 

ACORD DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

„Alba dă prioritate vieţii!” 
 
 

Proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate 
vieţii!” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, 
între autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art.3 din Legea nr.218/2002, 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,  în scopul îmbunătăţirii 
serviciilor publice de interes judeţean privind creşterea gradului de siguranţă 
al cetăţenilor pe drumurile publice. 

  
 
       Având în vedere interesul comun de formare a unei conduite preventive, 
prudente şi responsabile în circulaţia pe drumurile publice, indiferent de calitatea 
participantului la trafic, 
 
    

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. 
Ion I.C. Brătianu, nr.1B, Judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal 
de poliţie IOAN-NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului 
 

                                                   şi 
 

JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, Judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 
DUMITREL, preşedinte,  

 
 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului: 
 

mailto:politiaalba@politiaalba.ro


 

 

   

Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

 
                                                   ACORD 

 
                                     Capitolul I – Scopul acordului 
      Art. 1. Prezentul acord are drept scop colaborarea Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba cu Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite în cadrul Proiectului „Alba dă prioritate vieţii !”. 
                                
                                   Capitolul II- Obiectivele acordului 
    Art. 2.  În scopul  îndeplinirii prezentului acord, părţile vor avea în vedere 
atingerea următoarelor obiective: 
              a) creşterea gradului de ordine şi siguranţă publică, prin eficientizarea 
activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii; 

         b) reducerea gradului de victimizare a cetăţenilor, inclusiv a numărului de 
victime a accidentelor de circulaţie rutieră; 
         c) creşterea gradului de încredere al populaţiei în poliţie şi celelalte 
autorităţi, reflectat în sondajele de opinie. 

 
                              Capitolul III - Obligaţiile părţilor 

   Art. 3. În aplicarea atribuţiilor şi în limitele competenţelor care le revin conform 
legii, părţile vor colabora pentru: 
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA 
- va îmbunătăţii comunicarea dintre  reprezentanţii poliţiei şi factorii administraţiei 
publice locale, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia dintre 
părţi; 

- va prelua spre folosință gratuită un laborator mobil de educaţie rutieră; 
- va asigura personalul necesar pentru utilizarea laboratorului mobil 

- va asigura buna întreținere a laboratorului mobil;  

- va folosi laboratorului mobil primit în folosință gratuită numai pentru activitățile din 
cadrul proiectului.  
- va desfăşura activităţi de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere; 
- va realiza în condiţii optime activităţi de dirijare a traficului rutier pe principalele 
artere de circulaţie, în vederea evitării creării de ambuteiaje în Judeţul Alba. 
 
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
- va îmbunătăţii comunicarea dintre factorii administraţiei publice locale şi 
reprezentanţii poliţiei, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia 
dintre părţi; 

- va achiziționa și va da în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, prin contract 
de imprumut de folosinţă gratuită, un laborator mobil de educaţie rutieră dotat cu 
echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural 

mailto:politiaalba@politiaalba.ro


 

 

   

Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

(indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse 
medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante) precum şi materiale informativ –
preventive  de susţinere ale Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie 
rutieră „Alba dă prioritate vieţii!”. 
 
                          

                             Capitolul IV. Monitorizare 
       Art. 4. Monitorizarea implementării proiectului le va reveni ambelor părţi astfel: 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prezenta Consiliului 
Judeţean Alba, la finalul campaniei, raportul  privind activitatea 
desfăşurată în cadrul Proiectului de prevenire  a accidentelor de 
circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii!”. Responsabilitatea întocmirii 
acestui raport final cade în sarcina Serviciului Rutier prin persoana 
delegată, subcomisar de poliţie DAVIDAŞ DORIN-şeful serviciului.  

 Consiliul Judeţean Alba prin Direcţia Tehnică va analiza  modul de 
derulare al activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului de prevenire a 
accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii”! şi va lua sau 
propune măsurile care se impun, după caz. 

 
                              Capitolul V.  – Dispoziţii finale 

Art.5.  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.          
Art.6 – (1) Oricare dintre părţi are dreptul de a rezilia unilateral prezentul acord, 

cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile; 
                    (2)  Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la 
solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celeilalte; 

                 (3) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în 
aplicarea prezentului acord să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar                        
remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul 
bilateral constructiv; 

                                  (4) Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     

              
 
    INSPECTORATUL DE POLIŢIE                                 JUDEŢUL ALBA 
 prin 
            JUDEŢEAN ALBA         CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA            
      
 
          Şeful Inspectoratului                                            Preşedinte 
        Chestor principal de poliţie                                    ION DUMITREL 
       IOAN-NICOLAE CĂBULEA      

mailto:politiaalba@politiaalba.ro


ANEXA  nr. 3 la Hotărârea nr. 38/27.02.2014 

 

       JUDEŢUL ALBA                                                             INSPECTORATUL DE POLIŢIE   

                  prin                                                                               AL JUDEŢULUI ALBA                              

 CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA                               

 

CONTRACT-CADRU DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

Art.1. Părțile contractului  

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-

ța I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte , în calitate de 

comodant,  

şi  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ța. 

I.C. Brătianu, nr.1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal de poliţie IOAN-

NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului, în calitate de comodatar,  

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 Cod Civil,  cu modificările și completările ulterioare, au 

convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu respectarea următoarelor 

clauze:  

 

Art. 2 Obiectul acordului  

Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut de folosință gratuită următoarele 

bunuri: 1 laborator mobil  (autospecială şi remorcă) care are o valoare estimată de 50.000 lei, dotat cu 

echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural (indicatoare rutiere, 2 

biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de prim ajutor şi veste 

reflectorizante), în vederea implementării Proiectului  de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

“Alba dă prioritate vieţii” 
Bunul va fi predat pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate accesoriile 

acestora și care constituie anexă, parte integrantă din prezentul contract.  

 

Art. 3. Durata contractului  

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care laboratorul mobil  

(autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în 

mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de 

prim ajutor şi veste reflectorizante) va fi predat comodatarului pe bază de proces verbal.  

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen, acesta fiind stipulat în 

favoarea comodatarului.  

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la alin.1, 

dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile inainte de îndeplinirea termenului contractului.  

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților.  
4.1. Comodantul are dreptul:  

a) de a preda laboratorul mobil  (autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării 

activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, 

materiale informative, truse medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante);  

b) de a i se restitui laboratorul mobil  la încetarea contractului;  

c) de a fi informat anual despre starea în care se găseşte bunul.  

4.2. Comodatarul are dreptul:  

a) de a folosi bunul pe perioada contractului  

 



4.3. Comodantul se obligă:  

a) să remită cu titlu gratuit bunul la data încheierii contractului şi să nu-l împiedice pe comodatar să le 

folosească pe perioada convenită;  

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe unilateral contractul;  

4.4. Comodatarul se obligă:  

a) să se îngrijească ca un bun proprietar de conservarea bunului remis în comodat;  

b) să folosească bunul conform destinației lui;  

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului;  

d) să respecte termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate de 

service autorizată;  

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu;  

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va îngriji de obținerea 

documentelor necesare în acest sens şi va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora;  

g) să suporte toate taxele şi impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului;  

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor.  

 

Art.5. Încetarea contractului  
Prezentul contract încetează:  

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;  

b) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;  

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul contract;  

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte 

părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă de către 

cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;  

e) prin implinirea termenului prevăzut în contract.  

 

Art. 6. Riscuri  
6.1. comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pierderii bunurilor în următoarele cazuri:  

- întrebuințarea acestora contrar destinației lor;  

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract.  

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieiri bunurilor este suportat de comodant.  

 

Art.7. Cazul fortuit și forța majoră  

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 

cum este definită de lege.  

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 

înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.  

Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu 

a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul 

contract.  

 

 

Art. 8 Notificări  



În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.  

În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această 

confirmare.  

Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 

care a fost expediată.  

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în scris.  

 

Art. 9 Litigii  
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.  

 

Art.10. Amendamente  

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora.  

 

Art. 11. Clauze finale  

Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil Român, precum și celelalte reglementări în 

vigoare în materie.  

Prezentul contract însoțit de anexă, fiind încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, toate având aceeași valoare juridică.  

Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract.  

Prezentul contract s-a încheiat azi................  

 

COMODANT,       COMODATAR,  

JUDEŢUL ALBA     INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI  

        prin 

    CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA  

     Preşedinte,        Șeful Inspectoratului, 

               Ion Dumitrel               Chestor principal de poliţie  

Ioan-Nicolae Căbulea  

 

 

 

Director executiv,        Contabil şef  

Aitai Marian        Subcomisar Horia Mihai Coteț  
 

    Vizat               Şeful Serviciului Logistic  

    C.F.P.              Comisar șef Nicolae Cetină  

 

   Vizat                   Vizat  

       consilier juridic            consilier juridic  

   Inspector principal  

                                 Ioana-Mirela MUNTEAN  

 



Anexa  la Contractul de împrumut de folosinţă nr. _________  

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunului care face obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 

Art. 1 Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) nr. ______.  

Art. 2 Judeţul Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recepţionează, laboratorul mobil  

(autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în 

mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de 

prim ajutor şi veste reflectorizante), care au valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare 

tehnică corespunzătoare de funcţionare, fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie cu telecomandă şi o cheie 

fără telecomandă), cu toate dotările aferente:  

Autospecială şi remorcă :  

Culoare:  

Tip motor:  

Număr: 1.  

Serie fabricaţie :  

Serie caroserie :  

Serie motor :  

Carte identitate :  

An fabricatie:  

KM BORD  

Rest rezervor  

Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  

Documentele autospecialei :  
- dovada de circulaţie provizorie, în original, valabilă 30 de zile (până la data de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________)  

- carte identitate auto, în original  

- anexă la certificatul de înmatriculare - inspecţii tehnice - în original  

- certificat de conformitate, în original  

- carnet garanţie şi service  

- manual utilizare auto  

- manual utilizare radio-CD  

Dotările aferente:  
- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto)  

- roată rezervă  

- cric auto  

- cheie roţi  

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare)  

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare)  

- radio –CD  

- faruri ceaţă  

 

COMODANT,        COMODATAR,  

JUDEŢUL ALBA    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA 

      prin 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA  

Preşedinte        Şeful inspectoratului  

Ion Dumitrel      Chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae Căbulea 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special  

de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ 

special de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Gestiunea Patrimoniului şi Informatică privind acordarea 

unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special de către instituţiile de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 – educație, cultură, tineret, ONG – uri 

și sport : 

Având în vedere prevederile: 

 - Art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. 5 lit. a) pct. 1 şi 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
                                                 HOTĂRÂRE 

 
Art. 1, (1): Se aprobă accesul gratuit al elevilor ce urmează învăţământul special, în instituţiile 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

Art. 1, (2): Accesul gratuit în instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba se va face pe bază de tabel nominal cu elevii vizitatori şi cadrele didactice însoţitoare, avizat de 

directorul unităţii de învăţământ; 

Art. 2: Se aprobă scutirea de plata taxei pentru elevii din învăţământul special care se înscriu la 

cursurile Şcolii populare de arte şi meserii din cadrul Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba; 

Art. 3 : Anexa nr.5 A Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.198/2013, privind stabilirea de 

taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează instituţiile  publice de  cultură  din subordinea 

Consiliului Judeţean Alba. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

- Biblioteca judeţeană “Lucian Blaga” Alba 

- Teatrul de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia 

- Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba  

- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba 

 

              PREȘEDINTE, 

            ION DUMITREL 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                     SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                           MARIANA HURBEAN 
               Alba Iulia, 27 februarie 2014 

                Nr. 39 



  1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului  

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba  

 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 februarie 2014,  

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului 

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba ;  

 - Raportul de specialitate nr.2.616/17.02.2014 al Biroului resurse umane la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba. 

 Văzând:  

  - Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitate la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia si Centrul de Cultura „Augustin 

Bena”Alba.   

              -  Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 -  educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport ; 

 Având în vedere:  

- Prevederile art. 42 (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, 

aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G.R. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de 

proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelul-cadru recomandat pentru 

contractele de management pentru instituțiile publice de cultură. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, adoptă 

prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12481/28.09.2012 al domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu, director-manager al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, nota acordata de comisie fiind de 9,44. 

Art.2. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12482/28.09.2012 a doamnei Mioara Pop director - manager al Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba, nota 

acordata de comisie fiind de 9,33. 

Art.3. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12484/28.09.2012 a doamnei  Ioana Bogăţan director - manager al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 
nota acordata de comisie fiind de 9,32. 

Art.4. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

2.833/01.03.2013  a doamnei Floroian  Daniela  director - manager al Centrului de Cultura „Augustin Bena”Alba, 

nota acordata de comisie fiind de 9,01. 

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

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Biroului resurse umane; 

- Direcţiei juridică şi relatii publice; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- Centrului de Cultura „Augustin Bena”Alba 

 

          PREŞEDINTE, 

         ION DUMITREL 

  

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                                                      MARIANA  HURBEAN     

Alba Iulia, 27.02.2014 

Nr. 40 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014,  

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.2335 din 13.02.2014 privind 

modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 -  administrație publică locală, 

juridică și ordine publică ; 

Având în vedere: 

 - art. 91-(2), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare si funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând sa aibă conţinutul prevăzut în anexă – 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art.2. Se abrogă anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34 din 23.02.2012 si 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.221 din 27.12.2012. 

 Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse 

umane va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridică şi relaţii publice; 

- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

- Direcţiei tehnice; 

- Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- Biroului audit; 

- Biroului resurse umane. 

 

 

PREŞEDINTE, 

  Ion Dumitrel                                                                                          

        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 

                                                                                                      Mariana  Hurbean                                                                                                     

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

 Nr.41  



 1 

ROMANIA                                                                                                      Anexă  la hotărârea 

JUDETUL ALBA                                                                              
CONSILIUL JUDETEAN                                                                              nr.41 din 27 februarie 2014 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare si functionare al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judetean Alba 

 

 

        CAPITOLUL I 

        Dispozitii generale 

 

         Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.91-(1) litera “a” si alin.(2) litera “c” din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judetean indeplineste atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al 

acestuia, sens in care aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare 

ale aparatului de specialitate. 

         Art.2. (1) Aparatul de specialitate este o structura organizatorica permanenta care asigura 

realizarea atributiilor Consiliului Judetean Alba stabilite prin legi si alte acte normative precum si a 

celor cuprinse in propriile hotarari si respectiv dispozitiile presedintelui. 

                   (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri functionale – directii, 

servicii, birouri si compartimente. 

                   (3) Structurile functionale organizate in functie de specificul atributiilor nu au capacitate 

decizionala, avand competente de a fundamenta, prin studii, rapoarte, referate, alte documentatii de 

domeniu, procesul decizional al Consiliului Judetean Alba, al presedintelui acestuia, inclusiv sub 

aspectul participarii la elaborarea proiectelor actelor administrative normative sau individuale, potrivit 

regulilor procedurale stabilite. 

         Art.3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba este subordonat presedintelui, 

care il conduce si raspunde de buna functionare a acestuia. 

                     (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate se poate delega, prin 

dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Alba, vicepresedintilor sau altor persoane, in conditiile 

legii. 

         Art.4. (1) Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aproba, in conditiile legii, prin 

hotararea Consiliului Judetean Alba, la propunerea presedintelui acestuia. 
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                    (2) Prin organigrama se stabileste sistemul relational si ierarhic, de conducere, coordonare 

si control dintre structurile componente aparatului de specialitate si dintre acestea si conducerea 

executiva a Consiliului Judetean Alba. 

         Art.5. (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul judetului asigura conducerea, coordonarea si 

controlul activitatii structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentarii grafice din organigrama 

si actelor normative in vigoare. 

                   (2) Colaborarea si legatura intre compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba se asigura de conducatorii acestora iar cele ce privesc relatiile cu Guvernul Romaniei, 

ministere, celelalte autoritati sau institutii ale administratiei publice centrale, cu institutia prefectului, 

consilii judetene, consilii locale se realizeaza numai prin presedinte, vicepresedinti sau secretarul 

judetului. 

                   (3) Compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba acorda, fara 

plata, asistenta tehnica, juridica sau de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresa a acestora. 

Art.6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

o funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are calitatea 

de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 privind 

Codului Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplica atat functionarilor publici cat si 

personalului contractual. 

Art.7.  (1) Coordonarea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se realizeaza de 

catre directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri, care organizează, controlează si 

raspund de  activitatea funcţionarilor publici si a personalului contractual aflati în subordinea lor, 

conform organigramei. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri colaborează între ei 

precum şi cu instituţiile si agentii economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cu 

autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în 

scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de legalitate, 

oportunitate şi eficienţă. 
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CAPITOLUL II 

Structura si atributiile aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba 

 

Art.8. Organigrama, aprobată în condiţiile legii, prevede pentru aparatul de specialitate o 

structură organizatorică formată din direcţii, servicii, birouri si compartimente după cum urmează: 

1. Administrator public 

2. Direcţia juridică şi relaţii publice: 

2.1 Serviciul juridic-contencios 

2.2 Compartimentul transparenţă decizională 

2.3 Compartimentul relaţii cu publicul 

2.4 Compartimentul arhivă 

3. Direcţia dezvoltare şi bugete: 

3.1 Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.1.1 Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2 Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3 Compartimentul programe-agentii economici 

3.1.4 Compartimentul asistenţă socială, învăţământ, sănătate 

3.2 Serviciul buget-venituri 

3.2.1 Compartimentul buget 

3.2.2 Compartimentul urmărire încasare venituri şi executare silită 

      3.3 Compartimentul contabilitate – financiar 

             4. Biroul resurse umane; 

             5. Biroul audit 

 6. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică: 

    6.1 Serviciul administrativ 

    6.2 Compartimentul relaţii internaţionale 

    6.3 Compartimentul informatică 

    6.4 Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

    6.5 Compartimentul achiziţii publice 

    6.6 Compartimentul administrarea domeniului public şi privat 

 7. Direcţia tehnică: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartmentul dezvoltare 
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    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

8. Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism: 

     8.1 Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare şi control 

     8.2 Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

     8.3 Compartimentul gestiunea peisajelor culturale 

     8.4 Biroul accesare şi coordonare proiecte 

 

SECTIUNEA   a-1-a 

1. ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

Art.9. Administratorul public este subordonat presedintelui consiliului judetean si are 

urmatoarele atributii: 

a) coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru 

instituţiile de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

b) urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor 

instituţiilor de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba; 

d) coordonarea si urmărirea derularii programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor de 

infrastructură de interes judeţean; 

e) coordonarea activităţilor de monitorizare si evaluare a executarii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilitate publică; 

f) coordonarea activităţilor din cadrul Unitatii judeţene de monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice si urmarirea implementării derulării programelor de finanţare de 

infrastructură la nivel judeţean; 

g) asigurarea îndepliniri măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în 

caz de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

h) coordonarea unităţilor de învătământ special şi claselor de învătământ special finanţate prin 

bugetul propriu al Judetului Alba precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 
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i) coordonarea activităţii desfăşurate de Compartimentul programe-agentii economici in ceea ce 

priveşte urmărirea si efectuarea de analize economico-financiare la agenţii economici din 

subordinea consiliului judeţean si propunerea de măsuri care să ducă la eficientizarea acestora; 

j) de asemenea coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială 

in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, 

persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane aflate in nevoie. 

k) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

 

SECTIUNEA   a-2-a 

2. DIRECTIA JURIDICA SI RELATII PUBLICE 

 

 Art.10. Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonata secretarului judetului, este condusă 

de un director executiv şi are în componenta sa: 

 2.1. Serviciul juridic-contencios; 

 2.2. Compartimentul transparenţă decizională; 

 2.3. Compartimentul relaţii cu publicul; 

 2.4. Compartimentul arhivă. 

 Art.11. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

 a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale 

la nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a 

compartimentelor direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu biroul resurse umane; 

 g) urmăreşte desfăşurarea activităţii de soluţionare legală şi în termen a petiţiilor adresate 

Consiliului Judeţean Alba; 

 h) coordonează activitatea de editare şi publicare a Monitorului Oficial al Judeţului Alba în 

vederea asigurării transparenţei procesului decizional; 

 i) urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, inventarierea, 

selecţionarea şi păstrarea fondului arhivistic creat şi deţinut de Consiliul Judeţean Alba. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele Consiliului Judetean Alba. 
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 Art.12. (1) Serviciul juridic-contencios este condus de un sef serviciu care îndeplineşte 

urmatoarele atributii principale: 

 a) organizează şi coordonează activităţile din cadrul serviciului în vederea realizării 

atribuţiilor acestuia; 

 b) acordă sprijin şi îndrumare consilierilor juridici în vederea întocmirii lucrărilor cu 

caracter juridic; 

 c) urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor specifice de către fiecare consilier juridic; 

 d) urmăreşte respectarea termenelor de efectuare a lucrărilor juridice; 

 e) verifică depunerea în termen a lucrărilor juridice şi documentelor probatorii la dosarele 

instanţelor judecătoreşti, în vederea soluţionării litigiilor în care este parte procesuală Consiliul 

Judeţean Alba; 

 f) urmăreşte asigurarea reprezentării judeţului la instanţele judecătoreşti, organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat; 

 g) urmăreşte exercitarea în termen a căilor procedurale de atac în raport de soluţiile 

instanţelor judecătoreşti; 

 h) prezintă periodic conducerii Consiliului Judeţean Alba situaţia litigiilor aflate în curs de 

soluţionare la instanţele judecătoreşti, în care este parte Consiliul Judeţean Alba şi a litigiilor 

soluţionate; 

 i) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul 

serviciului; 

 j) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din subordine; 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al direcţiei. 

 Art.13.  Serviciul juridic-contencios efectuează următoarele activităţi: 

 a) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba în 

raporturile acestuia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană 

juridică sau fizică; 

 b) reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba la instanţele 

judecătoreşti, la organele de urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate 

jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit 

împuternicirii exprese; 

 c) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a 

datei actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba; 

 d) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi 

acordă avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 
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 e) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

 f) asigură înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g) efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, 

nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării 

lucrărilor cu caracter juridic; 

 h) colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii 

consiliului judeţean, constând în proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui; 

 i) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului prin care se solicită revocarea actelor 

administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de preşedintele acestuia; 

 j) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă 

la elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce 

însoţesc aceste proiecte; 

 k) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la 

concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul 

unor raporturi juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

 l) acordă consultanţă juridică personalului aparatului de specialitate al consiliului abilitat 

pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

 m) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, consilieri judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean; 

 n) colaborează cu personalul celorlaltor compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii 

de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice; 

 o) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 p) acordă consultanţă şi asistenţă juridică consiliilor locale sau primarilor la cererea expresă 

a acestora cu privire la întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi a 

aparatului de specialitate al primarului, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale, 

elaborarea actelor decizionale adoptate de consiliile locale sau emise de primari, eliberarea 

adeverinţelor, certificatelor şi dovezilor, evidenţa circulaţiei şi păstrării documentelor la nivelul 

consiliilor locale precum şi cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care sunt 

parte consiliile locale, comunele, oraşele şi municipiile din judeţul Alba; 
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 r) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui 

persoanelor, o analizează şi întocmeşte proiectul de dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii;  

 s) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii consiliului judeţean precum şi la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 

 ş) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

serviciului; 

 t) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 ţ) efectuează gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă 

pe bază de proces-verbal; 

 u) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.14. Compartimentul transparenţa decizională efectueaza urmatoarele activitati: 

 a)  ţine şi conduce evidenta proiectelor de hotarari intocmite de initiatori; 

 b) constituie dosarele de sedinta, cuprinzând proiectele de hotarari insotite de documentaţia 

care a stat la baza intocmirii lor, rapoarte si informari, incluse in proiectul ordinii de zi si asigura 

distribuirea lor consilierilor judeteni, in termenele prevazute de Regulamentul de organizare si 

functionare a consiliului judetean; 

 c) redacteaza proiectul de dispozitie a presedintelui consiliului judetean privind convocarea 

consiliului judetean in sedinte ordinare si extraordinare, asigurand publicarea dispozitiei in mass-media 

locala, cu respectarea termenelor de convocare stabilite prin regulamentul consiliului; 

 d) conduce evidenta hotararilor adoptate de consiliul judetean si a dispozitiilor emise de 

presedinte, gestionează registrele, asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor Instituţiei Prefectului 

– judeţul Alba, instituţiilor, autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele 

stabilite de Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 e) ţine evidenta interpelarilor, a propunerilor si solicitarilor formulate in cadrul sedintelor 

de consiliu si urmareste prezentarea raspunsurilor in termenele stabilite; 

 f) ţine evidenta consilierilor judeteni si consemneaza schimbarile survenite in situatia 

acestora; 

 g) actualizeaza Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate in cadrul 

acestui compartiment; 

 h) ţine evidenţa nominală a consilierilor judeţeni; 

 i) asigură stenografierea şi redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean 

Alba; 
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 î) indeplineste atributii privind coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si 

municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; 

 j) colaboreaza cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al consiliului 

judetean, cu serviciile si institutiile publice aflate sub autoritatea consiliului judetean, cu Institutia 

Prefectului-Judetul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autoritati ale 

administratiei publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Judetului 

Alba; 

 k) întocmeste baza de date necesara desfasurarii activitatii de editare a Monitorului Oficial 

al Judetului Alba si asigura actualizarea permanenta a acesteia; 

 l) asigura secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Judetului Alba şi 

răspunde de difuzarea acestuia directiilor de specialitate ale consiliului judetean, institutiilor şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Institutiei 

Prefectului – Judetul Alba, primarilor din judet, consiliilor judetene din tara, serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor; 

 m) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene 

primite în sistem de reciprocitate; 

 n) îndeplineşte atribuţii pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni; 

 o) îndeplineşte în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba procedurile aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, potrivit 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 p) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

 r) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.15.  Compartimentul relaţii cu publicul desfăşoară urmatoarele activitati: 

 a) asigura asistenta de specialitate în domeniul relatiilor publice personalului din aparatul 

consiliului judeţean; 

 b) furnizeaza informatii cu caracter public privind activitatea si competentele consiliului 

judetean şi aparatului de specialitate in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public; 
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 c) preia si prelucreaza propunerile cetatenilor, pe care le transmite apoi autoritatilor locale 

sau demnitarilor; 

 d) primeste, verifica si urmareste comunicarea raspunsului la petitii, cu respectarea 

prevederilor Ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 

 e) asigura inscrierea cetatenilor in audienta la conducerea consiliului judetean si la 

consilierii judeteni, participand la desfasurarea audientelor şi intocmind documentatia legata de 

acestea; 

 f) ofera informaţii privind modul de obtinere a documentelor elaborate de compartimentele 

din aparatul de specialitate sau informaţii despre institutiile competente de a solutiona cererile 

adresate; 

 g) asigura relatia cu mass-media referitoare la activitatea consiliului judetean potrivit 

imputernicirii date de presedintele consiliului judetean; 

 h) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură 

aducerea lor la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului 

judeţean ori instituţiilor subordonate; 

 i) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin 

efectuarea următoarelor activităţi: 

  - primirea şi trimiterea corespondentei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi 

relaţia cu presa. 

  - executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, 

precum şi ale comisiilor de lucru; 

  - crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 

  - elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în 

şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică; 

     - asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor 

comisiilor de lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică. 

 î) organizează şi asigură activitatea de secretariat şi protocol la cabinetul preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba; 

 j) organizează şi conduce registratura generală asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de contact ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe 

suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi expedierea ei după rezolvare; 

 k) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 l) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 
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 m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.16. Compartimentul arhivă efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza arhiva Consiliului Judetean Alba, asigurand constituirea, păstrarea, 

selectionarea si conservarea fondului arhivistic al acestuia; 

 b) asigura, in colaborare cu compartimentele aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, intocmirea si actualizarea nomenclatorului dosarelor precum si respectarea prevederilor 

acestuia; 

 c) asigura activitatile de consultare a documentelor, de eliberare a copiilor si extraselor de 

pe documentele din arhiva, in conditiile legii; 

 d) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, conservarea şi 

selecţionarea acestora. 

 e) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului. 

 f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 

SECTIUNEA a-3-a 

3. DIRECTIA DEZVOLTARE SI BUGETE 

 

Art.17. Direcţia dezvoltare si bugete este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin 

Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv si un director 

executiv adjunct avand în componenta sa:   

3.1. Serviciul dezvoltare, strategii, programe 

3.2. Serviciul buget – venituri 

3.3. Compartimentul contabilitate-financiar 

Art.18. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) răspunde de elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sub aspectul 

necesitaţii, oportunităţii şi legalităţii, în baza propunerilor structurilor aparatului de specialitate, a 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba,  atât în faza de proiect 

cât şi în forma definitivă; 

b) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

c) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor locale; 
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d) urmăreşte execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordine, în condiţiile legii; 

e) asigură respectarea disciplinei bugetare; 

f) analizează şi propune repartizarea cotei de 20%  din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala, şi pentru proiectele de infrastructura care necesita 

cofinanţare locala; 

g) răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

h) organizează şi urmăreşte ţinerea la zi a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare 

aferente; 

i) colaborează la elaborarea proiectelor, programelor de investiţii şi la planificarea utilizării 

resurselor financiare pentru realizarea acestora; 

j) coordonează activitatea agenţilor economici şi serviciilor publice participând la elaborarea 

proiectelor de organizare a acestora, a contractelor de performanţă, a regulamentelor de organizare şi 

funcţionare, în funcţie de dinamica legislativa şi evoluţia respectivelor entităţi; 

k) asigură monitorizarea respectării contractului de delegare a gestiunii, a regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a operatorului licențiat; 

l) coordonează elaborarea strategiilor, programelor si planurilor de dezvoltare a județului; 

m) pregăteşte acţiunile de consultare si dialog pentru a facilita contactul intre posibili 

investitori si mediul de afaceri si pentru a face cunoscute politicile publice ale administrației județului; 

n) monitorizează implementarea strategiilor, prognozelor, programelor si planurilor anuale de 

dezvoltare economica, culturala si sociala a Județului Alba; 

o) coordonează activitățile de informare si de acordare de consultanta comunitatilor locale in 

scopul accesării fondurilor europene;  

p) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de către personalul din subordine 

repartizând lucrările ce trebuie realizate pentru aplicarea dispoziţiilor legale. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega directorului 

executiv adjunct. 

Art.19. Directorul executiv adjunct îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetului general al judeţului și 

a bugetului propriu al județului Alba; 

 b) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind fundamentarea, elaborarea 

proiectului de buget şi estimările pe anii următori privind bugetul local al Consiliului Judeţean Alba,  

bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

bugetul creditelor interne şi externe, în structura clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor 

Publice;   
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c) stabileşte împreună cu Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba propunerile privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

d) îndrumă, coordonează şi verifică lucrările de întocmire a bugetelor instituţiilor de 

subordonare judeţeană finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al judeţului; 

e) după aprobarea bugetului de către consiliul judeţean, coordonează şi îndrumă efectuarea 

repartizării pe trimestre şi pe luni a acestuia, corelat cu realizarea surselor de finanţare; 

g) urmăreşte realizarea sistematică a veniturilor prevăzute la buget din diverse surse: impozite, 

taxe, tarife şi  alte fonduri; 

h) analizează legalitatea, necesitatea, oportunitatea, împreună cu compartimentul de specialitate 

a listelor de investiţii, a căror finanţare se asigură din bugetul propriu al judeţului sau din fonduri 

speciale; 

i) urmăreşte utilizarea excedentului bugetului local, a fondurilor speciale – calamităţi, fondurilor 

externe nerambursabile, derulate prin trezoreria judeţeană; 

j) organizează sistemul informaţional financiar în concordanţă cu cel al Ministerului Finanţelor 

Publice; 

k) organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor resurselor financiar-bugetare privitoare la 

finanţarea judeţului; 

l) asigură buna gestionare a valorilor materiale din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba, 

respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor şi constituirea garanţiilor materiale şi băneşti; 

m) asigură integritatea şi buna gestionare a valorilor băneşti, a numerarului derulat prin casieria 

unităţii – asigură disciplina financiară privind circulaţia numerarului şi decontării cu numerar; 

n) coordonează activitatea din cadrul serviciului "buget-venituri" şi compartimentului 

"contabilitate-financiar"; 

o) colaborează în exercitarea atribuţiilor cu Biroul audit; 

p) organizează şi îndrumă întocmirea și prezentarea spre aprobare a execuției trimestriale a  

bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, precum și a contului anual de execuție; 

r) asigură efectuarea operaţiunilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

t) exercita atribuțiile directorului executiv al Direcției dezvoltare si bugete, pe perioada 

efectuării concediului legal de odihna sau a altor absente.       

Art.20. Serviciul dezvoltare, strategii, programe este condus de un şef serviciu şi are în 

structura sa: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică 

3.1.2. Compartimentul dezvoltare rurală 

3.1.3. Compartimentul programe, agenţi economici 

3.1.4. Compartimentul asistenta socială, învăţământ şi sănătate   
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Art.21.  (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor si sarcinilor primite din partea preşedintelui, vicepreşedinţilor, a directorilor si cele 

rezultate din actele normative sau cele rezultate din programele proprii;  

b) organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţii secretariatelor Comitetului de dezvoltare 

economica si a celui de dezvoltare rurala a Judeţului Alba; 

c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind elaborarea de strategii, prognoze, 

programe şi planuri anuale şi de perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung de dezvoltare economică, 

socială şi rurală; 

d) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor si a altor lucrări in vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

e) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate din cadrul 

serviciului si urmăreşte îndeplinirea acestora de către personalul din subordine; 

f) întocmeşte si actualizează fisa postului pentru personalul din subordine; 

g) evaluează necesarul de formare profesionala a personalului din subordine; 

h) evaluează performanta personalului din subordine; 

i) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui serviciu. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.22.  Serviciul dezvoltare, strategii, programe efectueaza urmatoarele activitati: 

3.1.1. Compartimentul dezvoltare economică: 

a) organizează evenimente de promovare a mediului economic al judeţului; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile si operaţiunile necesare derulării in bune condiţii a activităţii acestui 

comitet; 

c) promovează imaginea si oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local si judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

d) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

ale administraţiei judeţului; colaborând în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 

e) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a judeţului pe total şi pe unităţi administrativ teritoriale, 

precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza de date; 

f) efectuează analize cu privire la situaţia economico - sociala a judeţului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor 

de promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

http://www.investalba.ro/
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h) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

i) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de 

dezvoltare durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare;  

j) asigură consultanţă de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi 

pentru consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă 

potenţial de creştere economică; 

k) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba precum şi a strategiilor 

microregionale de dezvoltare economică, monitorizează implementarea acestor strategii;  

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.2.  Compartimentul dezvoltare rurală: 

a) colaborează cu structurile teritoriale ale APDRP si GAL-uri pentru implementarea 

programului “LEADER” în judeţ; 

b) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

c) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la 

dispoziţie celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

d) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

e) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.albarural.ro; 

f) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi 

şi comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de 

dezvoltare rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale 

dezvoltării zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 g) participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba şi monitorizează 

implementarea direcţiilor şi acţiunilor acesteia; 

h) asigură necesarul şi repartizarea certificatelor de producător;  

http://www.albarural.ro/
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i) gestionează problematica utilizării pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor şi municipiilor; primeşte şi centralizează capacitatea de păşunat aprobată de consiliile locale 

ale comunelor, face propuneri şi iniţiază proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul 

Judeţean Alba a preţului mediu/tona de masa verde pe care ulterior îl comunica primăriilor; 

j) gestionează problematica preţurilor medii ale produselor agricole, preia preţurile de la 

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Alba şi iniţiază proiectul de hotărâre anual în vederea aprobării 

acestor preţuri;   

k) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

l) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

m) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.3.  Compartimentul programe, agenţi economici: 

a) participă la elaborarea de programe, planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor; 

b) acordă, la cerere, asistenţa de specialitate autorităţilor locale municipale, orăşeneşti si 

comunale, unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Alba pentru elaborarea strategiilor si 

programelor proprii; 

c) propune cuprinderea în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean a unor 

obiective de investiţii, colaborează cu celelalte direcţii, în vederea identificării şi obţinerii resurselor de 

finanţare necesare;  

d) întocmeşte listele de investiţii pe beneficiari de investiţii, a cererilor de admitere la finanţare 

pe obiective de investiţii ori de câte ori au loc modificări ale bugetului general al judeţului, bugetelor 

creditelor interne şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

e) efectuează analize cu privire la situaţia economică  a judeţului; 

f) participă la elaborarea criteriilor de performanţă, precum şi a indicatorilor de eficienţă 

economică a managementului agenţilor economici la care Consiliul Judeţean Alba este acţionar; 

g) analizează propunerile agenţilor economici cu privire la modificarea, actualizarea şi 

stabilirea de preţuri şi tarife, majorări de capital şi eşalonări sau reeşalonări a unor datorii către bugetul 

propriu al Judeţului Alba; 

h) urmăreşte modul în care agenţii economici, la care consiliul judeţean este acţionar unic sau 

majoritar, derulează programul de producţie şi a indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli anual; 
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i) urmăreşte modul în care agenţii economici asigură plata datoriilor către bugetul de stat şi 

bugetele locale; 

j) promovează acţiuni specifice privatizării societăţilor comerciale la care consiliul judeţean 

este acţionar unic, când este cazul; 

k) supune spre aprobare consiliului judeţean bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, 

pentru agenţii economici la care consiliul judeţean este acţionar unic;   

l) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

m) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 

n) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3.1.4.  Compartimentul asistenţă socială, învăţământ şi sănătate   

a) participă la elaborarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul asistenţei sociale, colaborează 

cu autorităţile şi instituţiile judeţene de profil, cu organismele şi organizaţiile non-guvernamentale 

pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiunilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor 

de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

b) coordonează înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale, în concordanţă cu nevoile şi 

situaţiile identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 

judeţului; 

c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor 

sociale de interes local; 

d) monitorizează încheierea în condiţiile legii, de contracte/convenţii de parteneriat, contracte 

de finanţare şi co-finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea de 

servicii sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi; 

e) monitorizează financiar şi tehnic contractele încheiate cu furnizori publici sau privaţi de 

servicii sociale; 

f) întocmeşte rapoarte de specialitate, expuneri de motive şi proiecte de hotărâri în domeniul de 

competenţă ce vor fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Alba, referate şi proiecte de dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

g) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi şcolile din judeţ pe problematici privind: 

abandonul şcolar, absenteismul, prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, promovarea unei 

alimentaţii sănătoase, orientării şcolare şi profesionale, reducerea agresivităţii în şcoli, copii cu nevoi 

speciale sau dizabilităţi, copii cu situaţie familială sau materială precară expuşi excluziunii sociale; 
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h) colaborează cu unităţile de învăţământ, cu autorităţi, instituţii publice şi organizaţii non-

guvernamentale în vederea îmbunătăţirii programelor şcolare şi a calificării profesionale a tinerilor, 

participând la diverse proiecte dedicate învăţământului şi prevenirii problematicilor la lit.g, iniţiate de 

şcoli, Inspectoratul şcolar judeţean Alba, Consiliul Judeţean Alba şi sector non-guvernamental; 

i) colectează şi prelucrează date şi informaţii privind programele şi proiectele dedicate 

sistemului de învăţământ; 

j) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a unităţilor de învăţământ şi Inspectoratului 

şcolar judeţean, bazata pe nevoile elevilor şi viitorilor angajatori ai acestora; 

k) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică, cu unităţile sanitare şi sociale din judeţ, 

autorităţi şi instituţii publice, ONG-uri în vederea promovării şi implementării politicilor naţionale, 

regionale şi locale privind sănătatea publică şi a programele naţionale, adresate grupurilor vulnerabile, 

expuse excluziunii sociale; 

l) participa la iniţierea şi/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică adresate 

grupurilor dezavantajate, colectează şi prelucrează date/informaţii privind aplicarea politicilor publice 

ce vizează sănătatea şi impactul programelor/proiectelor dedicate sănătăţii, adresate grupurilor 

vulnerabile, promovând incluziunea socială a acestora; 

m) participă la elaborarea strategiei judeţene de dezvoltare a sănătăţii, bazată pe nevoile 

comunităţii locale; 

n) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

o) efectuează analize cu privire la situaţia dezvoltării sociale a judeţului: asistenţa socială, 

sănătate publică şi învăţământ; 

p) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din actele normative. 

Art.23. Serviciul buget–venituri este condus de un sef serviciu si are în structura sa doua 

compartimente: 

3.2.1. Compartimentul buget 

3.2.2. Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită 

Art.24. (1) Seful serviciului îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind fundamentarea, elaborarea şi 

execuţia bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului 

judeţean;  

b) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind verificarea, centralizarea 

trimestrială, anuală a situaţiilor financiare ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale aparatului de 

specialitate şi depunerea la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la termenele stabilite; 
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c) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind stabilirea, urmărirea şi încasarea 

veniturilor proprii ale consiliului judeţean, precum şi aplicarea măsurilor de executare în cazul 

debitorilor care n-au făcut plata obligaţiilor bugetare; 

d) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii specifice privind consilierea 

administraţiilor locale din Judeţul Alba in implementarea proiectelor, in vederea eficientizării si 

creşterii capacitaţii administrative a acestora; 

e) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru realizarea 

atribuţiilor şi sarcinilor primite şi a celor rezultate din actele normative sau rezultate din programele 

proprii; 

f) răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor şi a altor lucrări în vederea 

prezentării lor conducerii consiliului judeţean; 

g) repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate din 

cadrul serviciului; 

h) întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru personalul din subordine; 

i) evaluează necesarul de instruire şi perfecţionare a personalului din subordine; 

j) evaluează performanţa personalului din subordine; 

k) actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui 

serviciu. 

  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

Art.25. Serviciul buget–venituri efectuează următoarele activităţi: 

3.2.1.  Compartiment Buget 

a) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al judeţului şi al bugetelor 

instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  

b) fundamentează si elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei 

bugetare; 

c) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie si  instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean; 

d) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea consiliului judeţean; 

e) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al judeţului şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean; 

f) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3- 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi 

ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean; 
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g) întocmeşte lucrările referitoare la proiecte de hotărâri privind repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

h) verifică, centralizează trimestrial şi anual situaţiile financiare ale ordonatorilor terţiari de 

credite şi ale aparatului de specialitate şi le depune la Administrația Județeana a Finanțelor Publice 

Alba la termenele stabilite; 

i) întocmeşte lucrări referitoare la contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

j) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele doua secțiuni: 

funcționare si dezvoltare;   

k) elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar şi urmăreşte constituirea 

acestuia; 

l) elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor si evoluţiile acestora în 

perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local; 

m) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte hotărâri de guvern)  pentru obţinerea de 

surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

n) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

o) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

p) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la 

dispoziţie anterior; 

q) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si 

a regulamentelor de urbanism, precum şi a lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a 

băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora. 

r) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din 

județul Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

s) efectuează operațiunile de plați fără numerar in baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat si a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

t) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează pentru 

implementarea şi monitorizarea acestora; 
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u) derulează Planul Anual European de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul 

persoanelor cele mai defavorizate in conformitate cu prevederile Hotărârii nr.600/13.05.2009 privind 

stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare 

destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate 

în planul european, cu modificările şi completările ulterioare; 

v) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

3.2.2. Compartiment urmărire, încasare venituri şi executare silită 

a) analizează şi supune spre aprobare, în toate etapele, veniturile proprii pe categorii de 

bugete; 

b) conduce evidentele privind datoria publica; 

c) participă la fundamentarea proiectelor de acte normative pentru finanţare pe anumite 

obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru judeţul Alba; 

d) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează 

pentru implementarea şi monitorizarea acestora; 

e) efectuează calculul indicatorilor de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii ale 

bugetului local; 

f) identifică noi surse de finanţare pentru creşterea veniturilor consiliului judeţean; 

g) stabileşte împreună cu direcţiile de specialitate şi supune spre aprobare consiliului 

judeţean impozitele şi taxele locale ce le datorează consiliului judeţean;  

h) efectuează urmărirea şi încasarea impozitelor si taxelor locale stabilite de consiliul 

judeţean; 

i) efectuează controlul, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale de 

interes judeţean;  

j) aplică măsuri de executare în cazul debitorilor pentru veniturile proprii, care n-au făcut 

plata obligaţiilor bugetare faţă de Consiliul Județean Alba; 

k) emite titlul de creanţa prin care se stabileşte si se individualizează obligaţia de plata 

privind creanţele bugetare; 

l) colectează creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, amenzi si 

alte venituri; 

m) întocmeşte şi transmite înştiinţarea de plată; 

n) urmăreşte termenele de plata a obligaţiilor de plata privind creanţele bugetare, prevăzute 

in actele normative care le reglementează; 

o) procedează la stingerea creanţelor bugetare utilizând modalităţile prevăzute de lege; 

p) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea consiliului judetean. 

Art. 26. Compartimentul contabilitate-financiar efectueaza urmatoarele activitati: 

a) organizează si conduce evidenţa contabilă a resurselor financiare din bugetul judeţului pentru 

activitatea proprie a consiliului judeţean, Centrului militar judeţean, Inspectoratul pentru Situații de 
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Urgenta şi alte servicii publice din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de 

specialitate; 

b) organizează evidenţa contabilă, în partidă dublă, sintetică şi analitică a patrimoniului 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta; 

c) organizează evidenţa contabilă în partidă dublă, sintetică şi analitică a debitorilor, 

creditorilor, a cheltuielilor Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi alte servicii publice 

din subordine consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu 

legea; 

d) organizează si conduce contabilitatea operațiunilor de încasări si plăti in numerar prin 

casierie; 

e) efectuează toate platile prin virament privind activitatea proprie a consiliului județean, 

Centrului militar județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgenta a Județului Alba si a altor servicii 

publice din subordinea consiliului județean, care nu dispun de compartiment de specialitate, in 

conformitate cu legea, urmărind încadrarea in prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, 

articole si alineate; 

f) urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont de la Trezoreria Municipiului Alba Iulia şi  

verifică corespondenţa lor cu documentele însoţitoare; 

g) întocmește documentele pentru efectuarea controlului salariilor din trezorerie; 

h) întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local si balanţa de verificare 

pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean si alte servicii publice 

din subordinea consiliului judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, in conformitate cu 

legea; 

i) întocmeşte trimestrial situaţiile financiare cu anexele aferente, pentru activitatea proprie a 

Consiliului Judeţean Alba, Centrului militar judeţean şi alte servicii publice din subordinea consiliului 

judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu legea; 

j) asigura valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului, determina rezultatele inventarierii 

si înregistrarea acestora in contabilitate; 

k) organizează sistemul informaţional-financiar in concordanta cu cel al Administrației 

Județene a Finanţelor Publice  Alba; 

l) întocmeşte contractele de garanţii în numerar pentru funcţiile de gestionar şi urmăreşte 

constituirea garanţiilor; 

m) verifică zilnic registrul de casa şi corelaţia dintre documentele justificative privind plăţile, 

chitanţele şi registrul de casa, soldul registrului de casa şi respectarea regulamentului operaţiunilor de 

casa; 

n) conduce evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a altor bunuri 

materiale pe categorii; 
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o) exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 

efectuate pe seama fondurilor publice, precum şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare stabilite 

potrivit legii; 

p) asigura introducerea şi prelucrarea tuturor datelor din contabilitate in sistem informatizat; 

q) participa la şedinţele comisiilor de specialitate, atunci când se prezintă şi se dezbat probleme 

din activitatea compartimentului; 

r) îndeplineşte şi alte activităţi specifice compartimentului, rezultate din acte normative sau 

stabilite de conducerea consiliului;    

s) participa la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează aplicarea programului, întocmește rapoarte lunare si 

semestriale si transmite la APIA documentația pentru obținerea subvenției pentru furnizarea laptelui in 

instituțiile școlare;  

t) întocmește prognoza plaților ce urmează a fi efectuate pentru fiecare decada a lunii; 

u) întocmeşte urmatoarele situatii de raportare lunara: contul de executie al: bugetului creditelor 

externe/interne, bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii/integral din venituri 

proprii; executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile; 

situatia platilor restante, indicatori din bilant si notele explicative aferente;  

v) întocmeşte declarația: 100 ,,privind obligaţiile de plată la bugetul de stat’’; 

w) întocmeşte lunar raportarea privind monitorizarea posturilor si a cheltuielilor de personal 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba si instituţiile subordonate finanţate integral 

din bugetul local si instituţiile subordonate finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local, 

către Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba; 

x) organizează şi conduce evidenţa extracontabila a angajamentelor bugetare, angajamentelor 

legale si raportarea acestora conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 de 

aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor 

instituției publice precum si efectuarea  permanenta a comparației datelor din contul 8060, 8066, 8067, 

determinând creditele bugetare disponibile care mai pot fi angajate. 

 

SECTIUNEA a-4-a 

4.   BIROUL RESURSE UMANE  

 

Art.27. (1) Biroul resurse umane este subordonat preşedintelui si este condus de un şef de 

birou care îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea biroului şi ia măsuri pentru realizarea 

atribuţiilor ce îi revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, repartizând activităţile personalului din subordine şi urmărind realizarea 

corectă şi la termen a acestora; 
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b) coordonează activitatea de întocmire a statelor de plată, a statelor de personal si a 

declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate; 

a) răspunde de elaborarea informărilor, rapoartelor, a altor lucrări de analiză şi fundamentare a 

deciziilor şi le prezintă preşedintelui consiliului judeţean; 

b) asigură legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la administrarea şi 

gestionarea evidenţei funcţiilor şi funcţionarilor publici; 

c) fundamentează şi propune programe de formare a personalului din aparatul de specialitate; 

d) coordonează aplicarea legislaţiei în vigoare privind resursele umane şi gestiunea funcţiilor 

publice la instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) conduce activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de specialitate precum si a manegerilor si 

directorilor institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Alba; 

f) conduce activitatea de organizare a evaluarilor pentru manegerii institutiilor publice din 

subordinea Consiliului Judetean Alba; 

g) acordă consultanţă de specialitate personalului din cadrul primăriilor din judeţ şi instituţiile 

publice subordonate pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 

h) colaborează cu comisia de disciplină şi comisia paritară constituite la nivelul consiliului 

judeţean ; 

i) actualizeaza nomenclatorul arhivistic cu documentele create in cadrul acestui birou; 

j) îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de preşedinte sau de consiliul judeţean. 

(2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.28. Biroul resurse umane efectuează în condiţiile legii, următoarele activităţi: 

a) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea 

statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

consiliului judeţean; precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate şi unităţile din subordine; 

b) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi 

personal contractual din aparatul de specialitate precum si a manegerilor si directorilor institutiilor 

publice din subordinea Consiliului judetean Alba; 

c) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea si suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale 

de muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi pentru manegerii si directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului 

Judetean Alba; 
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d) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului judeţean; 

e) urmareste si coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate si pentru directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean 

Alba; 

f) urmareste si coordoneaza programarea si efectuarea concediilor de odihna; 

g) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

h) întocmeşte planul anual de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

i) gestioneaza activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, protecţie a sănătăţii şi 

securitatii angajatilor, eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

j) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către 

funcționarii publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

pentru funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru personalul 

contractual; 

k) întocmeşte si actualizeaza Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

l) intocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente 

care să ateste activitatea desfăşurată de acestia; 

m) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale 

privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

n) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens ; 

o) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declaratia privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru: aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritoriala de 

Ordine Publica Alba, managerii institutiilor publice de cultura, alte comisii care îşi desfăşoară 

activitatea şi sunt remunerate din bugetul consiliului judeţean, precum şi pentru Serviciul public 

judeţean “Salvamont” Alba 

p) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii la solicitarea celor interesaţi; 

q) acordă asistenţă de specialitate cu privire la întocmirea statului de funcţii, organigramei, 

regulamentului de organizare şi funcţionare, aplicarea normativelor de personal, încadrarea 
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personalului contractual şi a funcţionarilor publici, acordarea drepturilor salariale prevăzute de actele 

normative în vigoare, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 

precum şi orice alte probleme în domeniul resurselor umane şi gestiunea funcţiilor publice, la 

solicitarea celor interesaţi ; 

r) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

s) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean ; 

t) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art.10 din Legea 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 144/2007 ; 

u) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor, la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie, în care sunt desemnaţi ; 

v) asigură intocmirea, păstrarea, evidenţa şi conservarea documentelor care conţin informaţii 

clasificate; 

w) alte atribuţii specifice activităţii biroului ce decurg din actele normative în vigoare sau 

stabilite de conducerea consiliului; 

x) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în 

vigoare. 

 

SECTIUNEA a-5-a 

5. BIROUL AUDIT  

 

Art.29. (1) Biroul audit este organizat ca o structura functionala independenta, aflata in 

subordinea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Alba si este condus de un sef birou, functionar 

public care are următoarele atribuţii privind activitatea de audit intern: 

a) elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public 

intern; 

b) este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern;   

c) asigura resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient; 

d) avizeaza numirea/revocarea auditorilor interni; 

e) planifica activitatea de perfectionare a auditorilor interni; 

f) este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public 

intern; 

g) desemneaza un alt auditor intern pentru supervizarea misiuni de audit public intern in care 

este implicat;  



 27 

            (2) În perioada absenţei titularului postului atribuţiile acestuia urmează a fi delegate, în 

condiţiile legii, de către preşedintele consiliului judeţean. 

Art.30. Biroul de audit efectueaza, in conditiile legii urmatoarele activitati: 

a) auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Consiliul judetean Alba din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv 

a fondurilor provenite din finanţare externă; 

2. platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul privat al judetului Alba; 

4. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al judetului Alba; 

5. constituirea veniturilor publice, la consiliul judetean si la institutiile subordonate, respectiv 

modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea 

acestora; 

6. alocarea creditelor bugetare; 

7. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

8. sistemul de luare a deciziilor; 

9. sistemele de conducere si control,  precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme. 

10. sistemele informatice. 

b) elaboreaza normele metodologice specifice activitatii de audit public intern la Consiliul 

Judetean Alba cu aprobarea prin dispozitie a ordonatorului principal de credite si supuse spre avizare 

de catre Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI); 

c) avizeaza normele metodologice specifice activitatii de audit ale institutiilor subordonate; 

d) stabileste planul anual de audit public intern pana la data de 30 noiembrie a anului 

precedent celui pentru care se elaboreaza si este supus aprobarii presedintelui Consiliului Judetean 

Alba; 

e) intocmeste referatul de justificare care cuprinde modul de selectare a misiunilor de audit 

public intern cuprinse in plan; 

f) elaboreaza planul multianual de audit public intern 

g) verifica respectarea normelor metodologice proprii si a Codului privind conduita etica in 

cadrul compartimentelor de audit public intern de la institutiile subordonate Consiliului Judetean Alba 

si daca este cazul initiaza masurile corective necesare in cooperare cu conducatorii institutiilor in 

cauza; 

h) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre 

recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele 

acestora; 
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i) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat 

conducatorului institutiei, respectiv presedintelui Consiliului Judetean Alba si structurii de control 

intern abilitate; 

j) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 

k) desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, 

necuprinse in planul anual la solicitarea presedintelui; 

l) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management 

financiar si control ale Consiliului Judetean Alba si al institutiilor subordonate sunt transparente si sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularizate, economicitate, eficienta si eficacitate; 

m) auditeaza activitatile cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si cele 

privind administrarea patrimoniului institutiei; 

n) transmit la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern la cererea acesteia 

rapoartele periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit; 

o) elaboreaza procedurile operationale pentru activitatea biroului audit; 

p) efectueaza activităţi de consiliere. 

 

SECTIUNEA a-6-a 

6. DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI SI INFORMATICA 

 

Art.31. Directia gestionarea patrimoniului si informatica este subordonata presedintelui şi 

este condusă de un director executiv, având in componenta sa: 

6.1. Serviciul administrativ 

6.2. Compartimentul relaţii internaţionale 

6.3. Compartimentul informatica  

6.4. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale 

6.5.    Compartimentul achizitii publice 

6.6.    Compartimentul administrarea domeniului public si privat 

Art.32. (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea direcţiei; 

 b) participă la elaborarea şi fundamentarea lucrărilor necesare adoptării actelor decizionale la 

nivelul Consiliului Judeţean Alba; 

 c) răspunde de elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea 

consiliului judeţean cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei; 

 e) asigură aplicarea corectă a actelor normative în activitatea de specialitate a compartimentelor 

direcţiei; 

 f) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din cadrul 

direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 
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 g) organizeaza elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pe baza propunerilor 

transmise de catre compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 h) asigura transparenta procesului de achizitii publice; 

 i) coordoneaza elaborarea raportului anual privind contractele atribuite si transmiterea acestuia 

catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 j) coordoneaza activitatile administrative, de protocol, de asigurare a necesarului de materiale, a 

logisticii si de transport la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba; 

 k) raspunde de elaborarea rapoartelor, informarilor, a altor lucrari necesare fundamentarii 

procesului decizional sau care se prezinta Consiliului Judetean Alba; 

 l) gestioneaza sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Alba, precum si formarea si perfectionarea personalului in vederea utilizarii eficiente a 

acestuia; 

 m) raspunde de fundamentarea actiunilor de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si de aderarea la asociatii nationale 

sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale; 

 n) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile culturale, de pastrare si promovare a 

patrimoniului cultural al judetului Alba; 

 o) asigura conditiile de desfasurare pentru activitatile educativ-stiintifice si sportive pentru 

tineret; 

 p) colaboreaza la intocmirea contractelor de management ale conducerii institutiilor publice de 

cultura, tine evidenta acestora si urmareste implementarea lor; 

 r) colaboreaza la intocmirea regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor de 

cultura; 

 s) coordoneaza intocmirea programului anual al manifestarilor culturale. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de către 

preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 Art.33. (1) Serviciul administrativ este condus de un sef serviciu care are urmatoarele 

atributii: 

 a) organizează activitatea fiecarui salariat din subordine, stabileste sarcinile acestora si 

urmareste realizarea lor; 

 b) intocmeste propunerile anuale privind cheltuielile administrative; 

 c) raspunde de intocmirea Planului de paza al institutiei urmarind realizarea clauzelor 

contractelor de prestari servicii cu acest obiect; 

 d) urmareste incheierea si derularea contractelor de utilitati necesare bunei desfasurari a 

activitatii in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 e) actualizează proiectele de dispoziţii privind Nomenclatorul arhivistic cu privire la 

documentele create în cadrul serviciului; 
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 f) intocmeste si actualizeaza fisa postului pentru personalul din subordine; 

 g) evalueaza necesarul de instruire si formare profesionala a personalului din subordine; 

 h) evalueaza personalul din subordine; 

 i) participa in comisiile de licitatie pentru achizitia de bunuri; 

 j) actualizeaza Programul de paza si prevenire a incendiilor. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al direcţiei. 

 Art.34. Serviciul administrativ efectueaza urmatoarele activitati: 

 a) gestioneaza activitatile privind identificarea si procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 b) asigura buna executare a lucrarilor de intretinere, utilizarea rationala a dotarilor aferente, a 

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 c) tine evidenta contractelor de achizitii specifice activitatilor administrative privind bunurile si 

servicile achizitionate de la diferiti furnizori; 

 d) participa la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigura ducerea la indeplinire a 

hotararilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidenta a bunurilor din inventar; 

 e) asigura realizarea serviciilor de curatenie in sediul Consiliului Judetean Alba; 

 f) asigura depozitarea, conservarea si distribuirea materialelor, echipamentelor si rechizitelor de 

birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 g) participa la organizarea protocolului de primire a oaspetilor si a delegatiilor din tara si 

strainatate cu prilejul organizarii de catre consiliul judetean a unor simpozioane, colocvii, receptii, etc.; 

 h) raspunde de intretinerea si exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea si gestionarea 

carburantilor si a pieselor de schimb, tinand evidenta detaliata a acestora conform sistemului de 

reglementari in vigoare; 

 i) tine evidenta informarilor si rapoartelor inaintate Consiliului Judetean Alba de catre 

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta a Judetului Alba; 

 j) participa la aplicatiile organizate de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta al 

Judetului Alba; 

 k) tine evidenta si gestioneaza mijloacele fixe si unele obiecte de inventar din punctul judetean 

de comanda al protectiei civile; 

 l) asigura aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor; 

 m) asigura aplicarea prevederilor Legii nr.132/2010 privind valorificarea materialelor si 

deseurilor reziduale. 

 Art. 35. Compartimentul relaţii internaţionale desfasoara următoarele activităţi: 

 a) contribuie la promovarea intereselor judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b) organizeaza activitatile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 



 31 

 c) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri de 

cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru consiliul judeţean, cuprinzand 

acţiuni proprii şi în parteneriat si asigura desfasurarea actiunilor din calendar; 

 e) prezinta informari referitoare la evolutia actiunilor de cooperare, de asociere, precum si 

informări referitoare la indeplinirea obiectivelor acordurilor de colaborare. 

 Art.36. Compartimentul informatica desfasoara urmatoarele activitati: 

 a) asigura intocmirea si punerea in aplicare a programului de informatizare pe baza strategiei 

nationale şi a normelor legale; 

 b) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind 

informatizarea unor activităţi; 

 c) prelucrează şi asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi 

programe electronice; 

 d) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile 

proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

 e) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi 

sunt implementate aplicaţii informatice; 

 f) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului; 

 g) elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu 

reglementările legale; 

 h) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum 

şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică; 

 i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi acordă asistenţă de 

specialitate consiliilor locale, la cerera acestora; 

 j) aplica prevederile legale privind asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice 

si a functiilor publice; 

 k) gestionează pagina web a Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro; 

 l) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conduecerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare.  

 Art.37. Compartimentul cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale desfasoara 

urmatoarele activitati: 
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 a) elaboreaza programe si proiecte in concordanta cu strategiile sectoriale privind cultura şi 

patrimoniul cultural, pentru a oferi servicii culturale adecvate nevoilor culturale comunitare şi pentru 

conservarea şi promovarea patrimoniului mobil şi imobil, revitalizarea traditiilor şi obiceiurilor locale, 

a ocupaţiilor specifice tradiţionale în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor; 

 b) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi 

identităţii etnoculturale; 

 c) acordă asistenţă de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către 

instituţii publice sau alte persoane juridice; 

 d) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

culturii şi artei, asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de promovare a moştenirii 

culturale, potrivit obiectului de activitate; 

 e) participa la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor 

de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Alba, a proiectelor contractelor de management ale 

conducatorilor acestora si asigura monitorizarea lor; 

 f) asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activitatilor sportive destinate 

tinerilor; 

 g) identifica structurile neguvernamentale şi structurile asociative de tineret in vederea 

sustinerii actiunilor acestora şi a initierii de parteneriate; 

 h) personalul compartimentului participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea 

concursului de proiecte de management la instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 i) personalul compartimentului participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 î) propune dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, cu alte instituţii, 

structuri guvernamentale sau neguvernamentale in vederea elaborarii de programe pentru tineret care 

sa contribuie la: 

 -  dezvoltarea responsabilitatii personale a tinerilor, iniţiativei, a solidaritatii si a spiritului civic; 

 -  stimularea participarii active a tinerilor în procesul decizional; 

 -  creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

 - dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a 

tinerilor; 

 - prevenirea si diminuarea delicventei în rândul tinerilor; 

 - informarea şi consilierea tinerilor. 

 j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conduecerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare.  

 Art.38. Compartimentul achizitii publice desfasoara urmatoarele activitati: 
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 a) elaboreaza Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante şi il supune spre aprobare 

conducerii; 

 b) elaboreaza sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 

sau în cazul organizării unui concurs de soluţii a documentaţiei de concurs; 

 c) îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 d) aplica şi finalizeaza procedurile de atribuire; 

 e) constituie şi păstreaza dosarul achiziţiei publice; 

 f) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale şi unităţilor 

subordonate Consiliului Judeţean Alba, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

procedurii de atribuire; 

 g) participa în comisiile de evaluare a ofertelor pentru instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Alba şi a consiliilor locale din judeţ, la solicitarea acestor, în calitate de expret cooptat; 

 h) elaboreaza impreuna cu Serviciul juridic-contencios si transmite catre Comisia Nationala de 

Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere al autoritatii contractante in cazul contestatiilor; 

 i) asigura inregistrarea autoritatii in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP); 

 j) participa la elaborarea studiilor de fundamentare si oportunitate a deciziilor de concesionare 

de lucrari publice sau de servicii; 

 k) publica necesitatea aplicarii solutiei concesiunii; 

 l) colaboreaza la intocmirea rapoartelor intermediare si cel final; 

 m) propune criteriile de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice si a 

serviciilor; 

 n) intocmeste raportul anual privind contractele atribuite si il transmite catre Autoritatea 

Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice; 

 o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 Art.39. Compartimentul administrarea domeniului public si privat efectueaza urmatoarele 

activitati: 

 a) tine evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Alba şi asigură respectarea procedurilor 

legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea unor bunuri din/în domeniul public 

sau privat al judeţului în/din domeniul public sau domeniul privat a altor unităţi administrativ–

teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

 b) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a judeţului, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 
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 c) organizează procedurile de achiziţii publice specifice compartimentului, potrivit legislaţiei în 

vigoare şi urmăreşte derularea contractelor de servicii atribuite; 

 d) organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii publice deschise pentru închirierea sau 

concesionarea unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, respectiv pentru vânzarea 

unor bunuri, proprietate privată a judeţului Alba; 

 e) realizează, în colaborare cu alte compartimente (juridic-contencios, cadastru, contabilitate) 

activităţile aferente publicitatii imobiliare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat de interes 

judeţean şi de înregistrare a valorii contabile, ca urmare a evaluării acestora; 

 f) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra 

unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a 

imobilelor date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

 g) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului judeţului; 

 h) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 
SECTIUNEA a-7-a 

7. DIRECTIA TEHNICA 

 

Art.40. Directia tehnica este subordonata unui vicepresedinte nominalizat prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de un director executiv şi are în componenta sa: 

    7.1 Compartimentul suport implementare 

    7.2 Compartimentul arii protejate 

    7.3 Serviciul de turism 

          7.3.1 Compartimentul evenimente 

          7.3.2 Compartimentul materiale promoţionale 

          7.3.3 Compartmentul dezvoltare 

    7.4 Compartimentul proiecte, lucrări publice 

    7.5 Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

 7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

 7.5.3 Compartimentul transporturi 

    7.6 Compartimentul programe, proiecte, mediu 

    7.7 Compartimentul unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

Art.41. Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea directiei; 
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b) asigură organizarea şi desfasurarea de acţiuni de promovare a potenţialului turistic al 

judeţului; 

c) coordoneaza activitatea de promovare a imaginii turistice a Judeţului Alba; 

d) coordoneaza activitatea din domeniul protectiei mediului pentru punerea in executare a 

legilor si a celorlalte acte normative specifice; 

e) coordoneaza elaborarea strategiilor, programelor, studiilor, analizelor si statisticilor 

precum si a documentatiilor în domeniul infrastructurii de drumuri si poduri aflate in administrarea 

consiliului judetean precum si a intregii retele de drumuri din judet; 

f) coordonează activitatea de executare a lucrărilor publice de interes judeţean; 

g) coordonează derularea programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean; 

h) coordonează elaborarea proiectelor de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi 

actionează pentru implementarea acestora; 

i) coordoneaza activitatea din cadrul Unitatii pentru monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilitati publice, asigurand punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative specifice 

domeniului; 

j) organizează activitatea Compartimentului transporturi si coordoneaza modul de aplicare 

a prevederilor legale referitoare la serviciile de transport public local, la activitatile de autorizare si 

monitorizare a transporturilor agabaritice si la cele legate de activitatea de  siguranta  circulatiei pe 

drumurile judetene; 

k) asigură implementarea programelor de perfecţionare profesională a personalului din 

cadrul direcţiei în cooperare cu Biroul resurse umane; 

l) gestioneaza  sistemul informatic existent la nivelul aparatului de specialitate din cadrul 

directiei; 

m) coordoneaza intocmirea Programului anual de marketing al manifestarilor culturale; 

n) participa la elaborarea proiectelor de dezvoltare durabila pentru zone de interes judetean. 

Art.42. Compartimentul suport implementare efectuează următoarele activităţi: 

a) asigură legătura dintre compartimentele direcţiei în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i 

revin, prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare şi implementare de proiecte integrate; 

b) propune cuprinderea, în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean, a unor 

obiective de investiţii şi colaborează cu celelalte direcţii în vederea identificării şi obţinerii 

resurselor de finanţare necesare; 

c) asigură informarea compartimentelor direcţiei asupra ofertelor de programe de finanţare 

specifice; 

d) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri este Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

e) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a 

Judeţului Alba; 
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f) organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-

economică a judeţului, în domeniul de activitate specific, adresate potenţialilor beneficiari ai 

fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

g) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de 

finanţare nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii 

ale Direcţiei tehnice; 

h) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile 

pentru proiectele proprii ale Direcţiei tehnice, coordonând totodată implementarea acestora. În acest 

sens colaborează cu alte structuri din cadrul consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

i) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în 

vederea susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

j) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/ 

implementarea/monitorizarea de proiecte din diverse surse de finanţare în domeniul de activitate 

specific;  

k) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

l) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul  de activitate specific; 

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative sau alte reglementări specifice 

instituţiei publice şi întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate pe care le 

supune aprobării consiliului judeţean; 

n) acordă la cerere, asistenţă de specialitate autorităţilor locale, operatorului regional al 

autorităţilor publice locale şi structurilor lor asociative de dezvoltare, unităţilor subordonate 

consiliului judeţean, precum şi Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară în vederea elaborării 

documentaţiilor, contractării, executării lucrărilor publice şi întocmirii cererilor de finanţare pentru 

proiecte de finanţare specifice; 

o) asigură baza informaţională permanentă pentru consiliile locale şi mediul de afaceri din 

judeţ, referitoare la existenţa, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare ale programelor 

derulate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, drumuri şi investiţii publice; 

p) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea proiectelor de 

acte normative din domeniu specific; 

q) ţine şi conduce evidenţa programelor şi proiectelor implementate de către direcţie şi 

asigură actualizarea permanentă a acesteia; 

r) întocmeşte baza de date necesară editării rapoartelor de activitate ale direcţiei şi asigură 

actualizarea permanentă a acesteia; 

s) colaborează la fundamentarea proiectelor de hotărâri, a prevederilor din dispoziţii ale 

preşedintelui, din domeniul de activitate al Direcţiei tehnice; 
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t) elaborează propunerile pentru programul anual al achiziţiilor publice, pe baza 

necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei şi îl supune 

spre aprobare conducerii; 

u) organizează şi conduce registratura direcţiei, asigurând primirea, înregistrarea şi 

distribuţia corespondenţei; 

v) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi de 

hotărârile Consiliului Judeţean Alba; 

w) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 

Art.43. Compartimentul arii protejate desfăsoară următoarele activităti: 

a)   activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa; 

b)    elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, 

participa la elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului – arii protejate; 

c) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului, a ariilor naturale 

protejate si a zonelor turistice; 

d)  participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

e) initiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ si de 

informare; 

f) analizează propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe 

pentru refacerea si protectia mediului; 

g) realizează baza de date necesară actualizării resurselor on line; 

h) elaboreaza Strategia de conservare si protectie a naturii privind ariile protejate din 

Judeţul Alba; 

i) în domeniul protectiei naturii, colaborează cu autorităţile si instituţiile judeţene de profil 

si cu organismele si organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce 

revin consiliului judeţean  in domeniul protecţiei capitalului natural; 

j) promovează imaginea si oportunităţile privind protectia naturii la nivel local, judeţean si 

interjudetean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate si masurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

k) organizează si participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

l) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu 

autorităţi şi comunităţi locale; 

m)  colaborează la redactarea proiectelor de contracte, la negocierea clauzelor legale 

contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte; 

n) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, si a contractelor de concesiune de servicii; 
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o) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării consiliului judeţean, 

preşedintelui şi vicepreşedinţilor, în domeniul de competenţă; 

p) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de 

conducerea consiliului judetean. 

Art.44.  Serviciul de turism este condus de un sef serviciu si are in structura sa: 

7.3.1. Compartimentul evenimente; 

7.3.2. Compartimentul materiale promotionale; 

7.3.3. Compartimentul dezvoltare. 

Art.45. (1) Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează şi urmăreşte buna desfăşurare a activităţii serviciului  pentru realizarea 

atributiilor rezultate din actele normative sau din hotararile consiliului judetean; 

b) urmăreşte îndeplinirea activitatilor specifice de către personalul din subordine şi respectarea 

termenelor de realizare a acestora; 

c) participa la fundamentarea proiectelor de hotărâri, a dispoziţiilor şi elaborarea proiectelor de 

programe din domeniul turismului;  

d) întocmeşte fişa postului şi evaluează personalul din componenţa serviciului; 

e) efectuează orice alte activităţi încredintate sau prevăzute in actele normative, cu respectarea 

specificului activităţii serviciului; 

f) organizează si urmăreste desfasurarea activitatii secretariatului Grupului de lucru pe turism 

din Judetul Alba. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

directorul executiv al directiei. 

Art.46. (1) Serviciul turism efectueaza următoarele activitati: 

a) indeplineste lucrarile aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele 

locale ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltarii si Turismului datele solicitate, în 

vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic; 

b) initiaza proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual 

de dezvoltare a turismului; 

c) întocmeşte documentaţii tehnico-economice privind atestarea staţiunilor turistice;  

d) participa la omologarea traseelor turistice si a pârtiilor de schi; 

e) desfasoara activitati pentru punerea in valoare a potentialului turistic si pentru respectarea 

normelor de protectie a acestora;  

f) initiaza si propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 

g) coordonează activitatea centrelor de informare şi dezvoltare turistică; 
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h) elaboreaza documentaţiile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii,  

lucrări sau produse; 

i) participa in comisiile de licitatii pentru achizitionarea serviciilor, lucrarilor sau produselor; 

j) exercită alte atribuţii şi lucrări de specialitate prevăzute de lege şi încredinţate pentru 

realizare, de conducerea consiliului judeţean. 

(2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul evenimente are urmatoarele 

atributii specifice:  

a) organizeaza calatoriile de documentare pentru formatorii de opinie (reprezentanti mass 

media, tour-operatori si alti creatori de opinie); 

b) participă si coordonează reprezentarea Judetului Alba la expozitiile şi targurile nationale si 

internationale; 

c) analizeaza posibilitatea implementarii de noi produse turistice;  

d) organizeaza si deruleaza proiecte pentru campanii publicitare care sa includa mass-media 

(presa scrisa si audio-vizual), conferinte de presa si manifestari promotionale;  

e) organizeaza si promoveaza evenimente pentru punerea in valoare a potentialului turistic – 

natural si antropic si cresterea numărului de turisti în județul Alba; 

f) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul materiale promoţionale are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) realizeaza materiale de promovare turistica, cu nominalizarea acestora pe grupe de lucrari: 

editarea de tiparituri, realizarea de fotoreportaje, panouri foto, pagini de internet pentru Consiliul 

Judetean Alba, filme documentare turistice, achizitionarea de obiecte de reclama si de protocol 

s.a.m.d.;  

b) organizeaza procedurile de achizitie publica, în limita fondurilor de promovare aprobate, în 

conformitate cu reglementarile în vigoare;  

c) organizeaza,  potrivit specificului, distributia materialelor promotionale; 

d) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului;  

e) elaboreaza, pe baza studiilor de piata, propuneri de proiecte pentru realizarea de campanii 

publicitare de presa, radio, televiziune, afisaj, internet. 

(4) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul dezvoltare indeplineste 

urmatoarele atributii:  

a) promoveaza si actualizeaza Strategia Judetului Alba de dezvoltare a turismului; 

b) colaboreaza cu celelalte directii, compartimente, cu autoritati publice locale, cu asociatii, 

fundatii, cu societatea civila pentru aplicarea strategiei judetene de dezvoltare a turismului;  



 40 

c) initiaza si propune strategii sectoriale de dezvoltare a turismului în functie de evolutia 

pietelor turistice specifice interne si internationale;  

d) initiaza si coordoneaza programe de dezvoltare turistica, dezvolta, promoveaza si evalueaza 

produse turistice, sens in care pune la dispozitia potentialilor investitori informatii despre oferta de  

investitii; 

e) colaboreaza cu Centrul National de Învatamânt Turistic, asociatiile profesionale din turism, 

agentii economici din turism, si, respectiv cu agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de 

formare in organizarea de activitati formative pentru pregatirea de personal competent în practicarea 

profesiilor din turism;  

f) initiaza realizarea unui parteneriat între organizatorii de cursuri si agentii economici din 

turism pentru adaptarea procesului instructiv/formativ la cerintele pietei muncii din turism; 

g) gestioneaza si dezvolta informatiile cuprinse în bazele de date ale directiei, situate pe pagina 

de web – pagina de promovare in domeniul turismului.  

 Art.47. Compartimentul proiecte, lucrări publice efectuează următoarele activităţi: 

a) întocmeşte proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi acţionează pentru 

implementarea acestora; 

b) elaborează documentaţiile necesare şi organizează proceduri de achiziţii publice de servicii 

şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la 

obiectivele de interes judeţean; 

c) contractează servicii şi lucrări necesare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 

judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

d) urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele de interes judeţean; 

e) pregăteşte documentele necesare decontării serviciilor şi lucrărilor contractate şi executate 

pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean şi pentru lucrările de reparaţii la obiectivele 

de interes judeţean; 

f) elaborează documentele necesare şi organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi 

recepţiile finale la investiţiile publice de interes judeţean şi la lucrările de reparaţii la obiectivele de 

interes judeţean; 

g) fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investiţii de interes judeţean ce urmează a se realiza din diferite surse de 

finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

h) asigură implementarea şi urmărirea derulării programelor guvernamentale de finanţare a 

lucrărilor de infrastructură de interes judeţean; 

i) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 
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j) monitorizează implementarea Programului national de dezvoltare locala, conform O.U.G 

nr.28/2013.  

 k) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 Art.48. Serviciul de administrare a drumurilor judeţene este condus de un sef serviciu si 

are in structura sa: 

7.5.1 Compartimentul urmărire producţie 

7.5.2 Compartimentul contractare, programe, sinteze 

7.5.3 Compartimentul transporturi 

 Art.49. (1) Seful serviciului indeplineste urmatoarele atributii: 

a)  organizeaza, coordoneaza si urmareste buna desfasurare a activitatii serviciului; 

b)  acorda sprijin si indrumare personalului subordonat din cadrul serviciului, in indeplinirea 

sarcinilor ce le revin; 

c)  urmareste indeplinirea atributiilor specifice de catre fiecare subordonat; 

d)  urmareste respectarea termenelor de realizare a lucrarilor repartizate; 

e)  participa la fundamentarea programelor anuale de servicii, lucrari de intretinere curenta si 

periodica, reparatii curente si reparatii capitale , pentru drumurile judetene; 

f)  participa la fundamentarea actelor normative si a altor reglementari specifice consiliului 

judetean necesare aprobarii documentatiilor tehnico-economice, programelor anuale de lucrari; 

g)  prezinta periodic conducerii Consiliului Judetean Alba situatii si informari privind 

activitatea serviciului, stadiul realizarii obiectivelor programului lucrarilor de drumuri; 

h)  intocmeste fisa postului si evalueaza personalul din componenta serviciului; 

i)  efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre directorul 

executiv al directiei. 

 Art.50. (1) Serviciul de administrare a drumurilor judetene efectueaza urmatoarele 

activitati: 

a) pune in executare legile si celelalte acte normative specifice activitatii de administrare, 

intretinere, reparare si modernizare a drumurilor si podurilor, precum si a intregii infrastructuri 

apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; 

b) urmareste modul de respectare a legislatiei in domeniul retelei rutiere, de catre persoanele 

fizice si juridice conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

c)  asigura asistenta tehnica de specialitate la solicitarea autoritatilor administratiei publice 

locale comunale si orasenesti privind administrarea, construirea, intretinerea si modernizarea 

drumurilor comunale si orasenesti; 
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d) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea retelei de 

drumuri judetene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor; 

e)   fundamenteaza, propune si scrie proiecte cu finantare europeana; 

f)   efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului. 

 (2) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul urmarire productie are 

urmatoarele atributii specifice:  

a) intocmeste si actualizeaza cartea tehnica a drumurilor si podurilor judetene;  

b) participa la intocmirea programelor anuale si lunare pentru serviciile si lucrarile de 

intretinere curenta, periodica si reparatii curente al drumurilor judetene; 

c) asigura verificarea executiei lucrarilor de construire, modernizare si consolidare drumurilor 

si podurilor prin servicii de dirigentie de santier; 

d) asigura promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea si 

consolidarea retelei de drumuri in conformitate cu legislatia in vigoare; 

e) urmareste executia conform graficelor de executie a serviciilor si lucrarilor de intretinere si 

reparare a drumurilor si podurilor judetene; 

f) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie, intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

g)  asigura si intocmesc informari privind starea tehnica a drumurilor si podurilor judetene, in 

vederea fundamentarii programelor anuale de lucrari; 

h)  intomesc anual, starea de viabilitate a drumurilor si podurilor judetene; 

i) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

j) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice; 

k) participa in comisiile de evaluare a ofertelor aferente serviciilor si lucrarilor de drumuri. 

(3) În realizarea obiectului sau de activitate Compartimentul contractare, programe, sinteze, 

are urmatoarele atributii specifice:  

a) propune incadrarea in categorii functionale a drumurilor (clasari drumuri); 

b) intocmeste proiectul planului operativ de actiune privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor judetene, pe perioada de iarna;  
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c) fundamenteză, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, necesarul de 

fonduri pentru lucrările de investitii (reparatii capitale) pe drumurile judetene ce urmează a se realiza 

din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea acestora; 

d) intocmeste anual si lunar propunerile de program de lucrari de intretinere curenta si 

periodica si  reparatii curente pentru drumurile judetene; 

e) intocmeste si propune programele de lucrari de investitii si reparatii capitale a drumurilor de 

interes judetean; 

f) intocmeste si propune programele de alte cheltuieli de investitii-studii, proiecte, etc. privind  

serviciile pregatitoare lucrarilor la drumurile judetene; 

g) intocmeste documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru achizitii publice 

de servicii si lucrari specifice serviciului; organizeaza si desfasoara procedura de achizitii publice 

pentru lucrarile de proiectare si executie a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si 

exploatare a drumurilor de interes judetean, in conformitate cu O.U.G. 34/2006; 

h) intocmeste si urmareste incheierea contractelor privind proiectarea si executia lucrarilor de 

intretinere, reparatii, modernizare, dezvoltare si exploatare a drumurilor de interes judetean; 

i) asigura urmarirea si supravegherea lucrarilor de investitii si reparatii capitale prin servicii 

de dirigentie de santier; 

j) urmareste derularea contractelor incheiate privind respectarea termenelor, valorilor si a 

stadiilor fizice prevazute in contracte; 

k) organizeaza si participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala la expirarea 

perioadei de garantie, asigura secretariatul comisiei de receptie; intocmirea actelor prevazute de lege si 

urmareste executarea lucrarilor de remediere stabilite de comisia de receptie; 

l) întocmeste proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi actionează pentru 

implementarea acestora; 

m) intocmeste documentatii tehnico-economice – S.F., D.A.L.I., P.T., D.D.E. - pentru lucrarile 

de reparatii curente, reparatii capitale si lucrari noi – aferente drumurilor judetene, dupa caz; 

n) colaboreaza cu CNADNR la organizarea si efectuarea recensamantului circulatiei pe 

drumurile publice, judetene si comunale asigurand fundamentarea datelor ce justifica necesitatea si 

oportunitatea lucrarilor de drumuri; 

o) efectueaza orice alte activitati impuse de prevederile actelor normative sau incredintate de 

conducerea Consiliului Judetean Alba, cu respectarea specificului activitatii serviciului; 

p) acordă, la cerere, asistenta de specialitate autorităţilor publice locale şi unităţilor 

subordonate consiliului judeţean în vederea elaborării documentaţiilor, contractării şi executării 

lucrărilor publice. 

(4) In realizarea obiectului sau de activitate, Compartimentul transporturi reprezintă 

autoritatea judeţeană de transport şi autorizare în domeniul serviciilor de transport rutier si 

îndeplineste, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
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a) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

b) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, 

internaţional sau feroviar, după caz; 

c) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean, prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

d) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi 

Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

e) întocmeşte calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene si îl aduce 

la cunostinta operatorilor de transport rutier; 

f) operează introducerea datelor din programul de transport judetean în sistemul de atribuire 

electronică a traseelor nationale, gestionat de către Agentia pentru Agenda Digitală a României, 

respectiv corectarea acestora, în conformitate cu calendarul de desfăşurare a şedinţelor de atribuire; 

g) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si a licentelor 

de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele judetene; 

h) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

i) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

j) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

k) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, 

comunicând Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini 

aferente licențelor de traseu; 

l) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor 

de transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

m) eliberează licentele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licentelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 
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n) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 

tarifelor aferente; 

o) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de 

funcţionare a acestui serviciu; 

p) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

q) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 

de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

r) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti 

şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, 

precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

s) cooperează cu consiliile locale si/sau asociatiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiect de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 

serviciile de transport public local, în condiţiile legii; 

t) propune Consiliului Judetean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licentelor de traseu 

în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfăsurat pe raza de competentă a 

unitătilor administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

u) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile 

legii; 

v) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

w) cooperează cu organele de politie și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor cu atributii în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei 

desfăsurări a activitătilor specifice serviciului; 

x) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean 

şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de 

transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
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y) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

z) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie specială de 

transport, eliberată de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, 

emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor 

fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

aa) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

bb) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

cc) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 

dd) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 

drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

ee) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene; 

ff) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

gg)  controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie specială de 

transport, eliberată de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, 

emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor 

fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

hh)  eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

ii)  propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

jj) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 
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kk) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 

drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

ll) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene; 

mm)  întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

nn) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.51. Compartimentul programe, proiecte, mediu desfasoara urmatoarele activitati: 

a) elaboreaza programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, participa la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protectiei mediului; 

b) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind protectia mediului;  

c) participa la elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor externe;  

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes 

judetean privind gestionarea deseurilor; 

e) acorda autoritatilor publice locale asistenta tehnica de specialitate in implementarea 

planurilor de gestionare a deseurilor; 

f) initiaza campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ si de informare in 

materie de protectia mediului; 

g) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de programe pentru 

refacerea si protectia mediului; 

h) elaboreaza documentatii, aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, si a contractelor de concesiune de servicii. 

i) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

Art.52. Compartimentul unitatea judeteana pentru monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilitati publice efectuează în conformitate cu prevederile H.G. nr.246/2006 privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice următoarele activităţi: 

a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora; 

b) pregăteste, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale sau judetene, spre aprobare; 

c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere 

a fondurilor pentru investiţii; 
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d) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Institutia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

 e) îndeplineste orice alte atributii rezultate din acte normative sau incredintate de conducerea 

consiliului judetean. 

 

SECTIUNEA a-8-a 

8. DIRECTIA  AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

 

Art.53. Directia amenajarea teritoriului şi urbanism este subordonata unui vicepresedinte 

nominalizat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba, este condusă de arhitectul şef si 

are in componenta sa:  

           8.1. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control; 

8.2. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare; 

 8.3. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale; 

 8.4. Biroul accesare şi coordonare proiecte. 

Art.54. (1) Atributiile arhitectului sef sunt: 

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; 

c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi 

coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale; 

d) supune aprobării consiliului judeţean, documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului aprobate; 

f) desfăşoară activitati de interes public, ale căror scopuri principale sunt dezvoltarea 

durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

g) în activitatea sa, arhitectul-şef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului 

şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate 

în vederea luării deciziilor; 

h) cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de 

dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi 

proiectelor prioritare; 
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i) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de 

constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in 

urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor; 

j) raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatilor aferente atributiilor proprii 

si a compartimentelor din subordine; 

k)  coordoneaza activitatile de elaborare a informarilor, rapoartelor sau studiilor legate de 

competentele ce-i revin sau a unor obiective complementare; 

l) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administraţiei publice locale; 

m) asigura cuprinderea prevederilor si obiectivelor planurilor de amenajare a teritoriului 

national şi regional in documentatiile de urbanism ale unitatilor administrativ – teritoriale 

din judet; 

n) elaboreaza propunerile temelor de proiectare pentru documentatii de urbanism si 

amenajare a teritoriului si, dupa caz, reactualizarea celor existente; 

o) colaboreaza cu reprezentantii ministerelor si ai altor organisme centrale sau locale pentru 

fundamentarea unor documentatii, elaborarea unor proiecte, executarea de lucrari; 

p) coordoneaza activitatea de avizare si de emitere a certificatelor de urbanism si autorizare 

a documentatiilor care intra in competenta decizionala a consiliului judetean, respectiv a 

presedintelui acestuia; 

q) verifica documentatile tehnice si semneaza avizul structurii de specialitate in cazurile in 

care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de 

competenta primarilor; 

r) urmareste elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judetului, unitatilor 

administrativ – teritoriale, statiunilor turistice; 

s) emite avizul arhitectului sef pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a 

teritoriului analizate in cadrul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

t) organizeaza evidenta monumentelor, ansamblurilor, siturilor istorice, de arhitectura, a 

monumentelor naturii si a peisajelor culturale, precum si a bancii de date urbanistice si 

de amenajarea teritoriului; 

u) avizeaza documentatiile tehnice intocmite conform Hotărârii Guvernului nr.834/1991 

pentru aprobarea eliberarii cetificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra 

terenurilor; 

v) colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice si cu unitatile 

administrativ teritoriale in activitatea de introducere a sistemului informational specific 

domeniului imobiliar edilitar si bancii de date urbane. 

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega de catre 

presedintele consiliului judetean. 
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Art.55. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control,  

indeplineste urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului si gestiunii 

localitatilor; 

b) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum 

si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

c) initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic, elaboreaza, avizeaza si propune spre aprobare 

strategiile de dezvoltare teritoriala urbana precum si documentatiile de amenajare a teritoriului 

si de urbanism; 

d) coordoneaza activitatea autoritatilor publice locale in domeniul urbanismului si acorda asistenta 

tehnica de specialitate primarilor in vederea stabilirii orientarilor generale privind dezvoltarea 

urbanistica a localitatilor; 

e) asigura secretariatul Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

f) convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

urbanism; 

g) verifica documentatiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmeaza a fi supuse avizarii sau 

aprobarii potrivit competentelor legale, sub aspectul: 

- respectarii prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

- protejarii si punerii in valoare a patrimoniului natural, cultural si construit; 

- utilizarii eficiente a terenurilor in acord cu functiunile urbanistice adecvate; 

- calitatii cadrului construit, amenajat si plantat; 

- prevederii masurilor de protejare a localitatilor impotriva dezastrelor naturale. 

h) redacteaza avizul arhitectului sef pe baza fundamentarii din punct de vedere tehnic a Comisiei 

tehnice judetene de amenajare a teritoriului si urbanism si in baza avizelor emise anterior  

pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

i) redactează şi eliberează avizele de oportunitate necesare aprobării Planului Urbanistic Zonal, la 

solicitarea consiliilor locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea aprobării 

acestora în Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului si urbanism; 

j) asigura informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului, conform Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si urbanism, precum si in conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a 

publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism”, 

aprobat de Consiliul Judetean Alba prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 

103/21.04.2011; 
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k) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind elaborarea Planului 

Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism in vederea accesarii de fonduri 

pentru finantare; 

l) comunica Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice si Inspectoratului 

Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba datele 

solicitate cu privire la documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; 

m) pentru documentatiile proprii de urbanism si amenajarea teritoriului, urmareste obtinerea 

avizelor necesare si aprobarea acestora; 

n) gestioneaza documentatiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului realizate din fonduri 

proprii, precum si cele obtinute in urma avizarii in Comisia tehnica judeteana de amenajare a 

teritoriului si urbanism; 

o) organizarea procedurilor de achizitie publica si intocmirea documentatiilor de atribuire pentru 

documentatiile tehnice de urbanism si amenajare a teritoriului realizate din fonduri proprii; 

p) culege, stocheaza si prelucreaza date privind gestiunea teritoriului administrativ al judetului 

Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 

q) urmareste respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe 

teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea 

teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor;  

r) intocmeste procese verbale de constatare a contraventiilor in situatiile de incalcare a prevderilor 

Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii; 

s) asigura secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

t) verifica documentatiile depuse spre avizare in cadrul Comisiei socio-economice de examinare 

şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub aspectul: 

- localizarii spatiale a impactului urbanistic al implantarii structurii de vanzare; 

- protejarii intereselor consumatorilor, impactul socio-economic si crearea de locuri de 

munca; 

- impactului asupra comertului existent in zona. 

u) redacteaza avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

v) initiaza si indeplineste procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru proiectele 

initiate de Arhitectul Sef, conform prevederilor Dispozitiei nr.410/2010 a Presedintelui 

Consiliului Judetean Alba; 

w) analizează si solutioneaza petitiile cetatenilor în domeniul amenajarii teritoriului, cadastrului şi 

gestiunii localităţilor; 
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x) verifica si receptioneaza documentatiile topografice aferente terenurilor aflate in patrimoniul 

societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora in vederea eliberarii 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.834/1991 si fundamenteaza proiectele de hotarare; 

y) intocmeste pe baza solicitarilor consiliilor locale lista cu prioritatile privind lucrarile de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar in vederea accesarii de fonduri pentru finantare; 

z) organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor de date urbane; 

aa) participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punct de vedere al 

conformitatii cu documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

bb) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu 

documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

cc) asigura, la cerere, autoritatilor publice locale, asistenta tehnica de specialitate in domeniul 

activitatii de amenajare a teritoriului, gestiunea localitatilor si disciplina in constructii; 

dd) cooperează cu agentia de dezvoltare regionala in vederea participarii la actiuni comune si 

transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării teritoriului;   

ee) asigura evidenta si pastrarea tuturor documentelor si actelor  emise in cadrul compartimentului 

si predarea acestora la arhiva institutiei; 

ff) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către arhitectul şef şi conducerea Consiliului Judeţean 

Alba care au legătură cu activitatea compartimentului. 

Art. 56. Compartimentul urbanism, avizare, autorizare efectueaza urmatoarele activitati: 

a) pune in executare prevederile legale in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii 

lucrarilor de constructii; 

b) acorda asistenta tehnica de specialitate in domeniul urbanismului primarilor comunelor, 

oraşelor şi municipiilor din judeţ; 

c) asigură îndrumare de specialitate solicitantilor cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

d) analizeaza cererile si verifica documentatiile tehnice necesare eliberarii certificatelor de 

urbanism care intra in competenta de emitere a presedintelui consiliului judetean, precum si cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intra in competenta de emitere a primarilor 

comunelor, potrivit prevederilor legale; 

e) intocmeste si elibereaza certificatele de urbanism care intra in competenta de emitere a 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatile tehnice analizate, precum si avizele structurii 

de specialitate solicitate de catre primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism care 

intra in competenta de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

f) asigură evidenta la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum si a avizelor structurii 

de specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de catre primarii comunelor; 
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g) analizeaza cererile, verifica si examineaza documentatiile tehnice (Documentatie Tehnica 

pentru Autorizatia de Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Demolare/Documentatia Tehnica de Organizare Executie Lucrari) pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire/desfiintare emise de preşedintele consiliului judetean precum si pentru autorizatiile de 

construire/desfiintare care emise primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor 

legale, stabilind si taxele aferente; 

h) intocmeste si elibereaza autorizatiile de construire/desfiintare care intra in competenta 

presedintelui consiliului judetean pentru documentatiile (Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de 

Constructie/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare/Documentatia Tehnica de 

Organizare Executie Lucrari) analizate, precum si avizele structurii de specialitate solicitate de catre 

primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare 

care intra in competenta acestora; 

i) asigură evidenta la zi a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate precum si a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre primarii 

comunelor; 

j) intocmeste lunar lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare 

emise in luna precedenta si o afiseaza la panoul de afisaj al institutiei pentru consultare publica si/sau 

pe pagina de internet a instituţiei; 

k) asigura caracterul public al activitatii de eliberare al certificatelor de urbanism si al 

autorizatiilor de construire/desfiintare după un program zilnic; 

l) asigură păstrarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare precum 

si  a avizelor structurii de specialitate impreuna cu documentatiile tehnice aferente, pe care le preda la 

arhiva institutiei potrivit prevederilor legale; 

m) asigura aplicarea prevederilor legale privind calcularea si incasarea taxelor stabilite pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfintare si ale avizelor structurii 

de specialitate; 

n) urmareste termenele de valabilitate ale autorizatiilor de construire/desfiintare iar cu cel 

putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii instiinteaza beneficiarii autorizatiilor de construire pentru 

declararea valorii reale a lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare; 

o) comunica în scris compartimentului buget situaţia taxelor incasate in fiecare luna pentru 

emiterea certificatului de urbanism si autorizatia de constructie/autorizatia de demolare, prelungiriea 

termenelor de valabilitate ale certificatului de urbanism si autorizatia de constructie/autorizatia de 

demolare şi pentru emiterea avizelor structurii de specialitate pentru certificatului de urbanism si 

autorizatia de constructie/autorizatia de demolare; 

p) comunica la Direcţia Regională în Construcţii Centru – Compartimentul de Control şi 

Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Alba, dupa efectuarea regularizarii taxei de 
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autorizare, valoarea finala a investitiei asa cum a fost calculata la efectuarea receptiei la terminarea 

lucrarilor; 

q) transmite lunar la Direcţiei Regionale de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a fiecărei 

luni, pentru perioada anterioară; 

r) colaboreaza cu celelalte compartimente pentru intocmirea si gestionarea computerizata a 

documentelor si situatiilor rezultate din activitatea compartimentului; 

s) solutioneaza petitiile si propunerile cetatenilor în domeniul urbanismului; 

t) indeplineste alte activitati stabilite în scris de către arhitectul sef si conducerea institutiei 

care au  tangenta cu activitatea compartimentului. 

 Art.57. Compartimentul gestiunea peisajelor culturale indeplineste urmatoarele activitati: 

a) aplica prevederile Conventiei europene a peisajului pe teritoriul judetului Alba; 

b) identifica peisajele din ansamblul teritoriului judeţului Alba;  

c) propune masuri de protejare a peisajelor si masuri de valorificare a acestora ca resursa 

ce trebuie protejata; 

d) urmareste valorificarea oportunitatilor de dezvoltare oferite de prezenta peisajelor in 

teritoriu, în funcţie de aspectele ecologice, culturale si economice; 

e) elaboreaza strategii de conservare si punere in valoare a zonelor naturale protejate 

potrivit prevederilor legale, parte a strategiei de dezvoltare a judetului; 

f) urmareste identificarea si protejarea peisajelor prin documentatiile de urbanism si 

amenjarea teritoriului (Plan Amenajarea Teritoriului, Plan Urbanistic General, etc.); 

g) actioneaza pentru constientizarea populatiei in ceea ce priveste valoarea peisajelor; 

h) colaboreaza cu institutiile teritoriale implicate in protejarea peisajelor – autoritati 

publice locale, Agentia de Protectie a Mediului, institutii de cultura; 

i) acorda asistenta de specialitate autorităţilor administratiei publice locale din judetul 

Alba in vederea accesarii programelor de finantare; 

j) acorda consultanta autorităţilor administratiei publice locale din judetul Alba in 

implementarea proiectelor in vederea eficientizarii si cresterii capacitatii  administrative 

a acestora; 

k) colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea proiectelor in domeniul gestiunii 

peisajelor culturale în care consiliul judeţean este aplicantul principal; 

l) identifica obiective investitionale, in acord cu Strategia de dezvoltare economica si 

sociala a judetului Alba; 

m) acorda, la cererea autoritatilor administraţiei publice locale, asistenta de specialitate in 

vederea actualizarii/elaborarii strategiilor locale; 

n) realizeaza materiale informative in vederea prezervării peisajului cultural specific zonei 

judeţului Alba; 
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o) indeplineste si alte atributii stabilite de catre arhitectul sef si conducerea institutiei, care 

privesc activitatea compartimentului. 

Art.58.  Biroul accesare şi coordonare proiecte indeplineste urmatoarele activitati: 

a) întocmeşte şi actualizează baza de date cu nevoile de dezvoltare ale judeţului Alba, 

identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile administraţiei 

publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

b) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă a căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile 

administraţiei publice locale, alte entităţi publice non-guvernamentale sau private din judeţ; 

c) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a judeţului 

Alba; 

d) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale 

prin organismele create în acest sens; 

e) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba - structură partenerială constituită în 

judeţul Alba – care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol consultativ 

în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii 

Centru; 

f) organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-

economică a judeţului, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

g) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale consiliului 

judeţean, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor administraţiei 

publice locale, agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale din 

judeţ; 

h) elaborează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru proiectele 

proprii ale consiliului judeţean şi ale instituţiilor subordonate, colaborând în acest sens cu alte 

compartimente din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale;  

i) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale consiliului 

judeţean şi alte instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională;  

î) coordonează implementarea proiectelor proprii ale consiliului judeţean pentru care biroul a 

aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul acestora; 

  j) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea 

susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

  k) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 
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  l) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale 

şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de gestionarea fondurilor 

nerambursabile externe şi interne;  

  m) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  n) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul specific de activitate; 

  o) întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

consiliului judeţean; 

  p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile 

consiliului judeţean; 

  r) efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă. 

CAPITOLUL III 

Dispozitii finale 

 

 Art.59. (1) Salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Alba sunt obligaţi să 

cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament. 

   (2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta 

salariaţilor din respectivul compartiment. 

 Art.60. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele normative 

apărute după aprobarea acestuia reies atribuţii. 

 Art.61. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art.62. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014, 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 2327/13.02.2014  privind 

modificarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba;  

- Adresa Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, nr. 

429/12.02.2014 privind modificarea statului de funcţii 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 -  administrație publică locală, 

juridică și ordine publică ; 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

  

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba, urmând să aibă structura prevăzută in Anexă- parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Anexa nr. 24b la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 23/30.01.2014 privind 

aprobarea bugetului general al Judetului Alba, bugetului propriu al Judetului Alba, bugetului 

creditelor interne si a bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

din venituri proprii, pe anul 2014, se abroga. 

 Art. 3 Directorul executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor 

Alba, domnul Barbos Lucian Nicolae, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridice şi administrație publică; 

- Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba; 

- Biroul resurse umane. 

 

 

 PREŞEDINTE 

   Ion Dumitrel   

          CONTRASEMNEAZĂ,                                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Mariana  Hurbean  

 

 Alba Iulia, 27.02.2014 

 Nr.42 



R O M A N I A                                                  Anexă la Hotărârea Consiliului Judetean  Alba         

JUDEŢUL ALBA                                                             nr. 42 din 27.02.2014 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                     

 

 

 

STAT DE FUNCŢII  

Al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

 

 

 
Nr.crt.                 Denumirea funcţiei Clasa  Grad 

profesional 

Număr 

de 

posturi 

1. Director executiv, gradul I   1 

           

        Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă  

2. Şef birou, gradul I   1 

          1.Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier I Asistent 1 

           2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Principal 1 

          3.Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

           4.Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Principal 1 

           5. Compartiment Stare Civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-10. Inspector I Superior 2 

11. Inspector I Principal 1 

           

        Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice  

12 Consilier I Superior 1 

13. Consilier juridic I Superior 1 

14. Inspector I Principal 1 

          

         Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

           

         Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Superior 1 

17. Inspector I Principal 1 

          

          Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou gradul I   1 

           1.Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Funcţionar arhivar    1 

21. Curier   1 

           2.Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

             

                         

                         



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                    HOTĂRÂRE   

    
privind modificarea Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia 

                       
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2014. 

  Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii si a 

Regulamentului de organizare si funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 2596/ 17.02.2014 cu privire la 

modificarea Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare ale Spitalului 

Judeţean de Urgenta Alba Iulia 

- Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Alba nr.2388/17.02.2014 privind modificarea 

Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare.  

- Văzând  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 – sănătate și protecție socială ; 

- Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma in cadrul sănătăţii, cu modificările si completările 

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; 

- Legii nr. 215/2001 art. 91 (1) litera d) si aliniatul (5) litera a) punctul 3. 

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 modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenta Alba 

Iulia, urmând sa aibă structura prevăzuta in Anexa nr. 1 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare 

al Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia, urmand sa aiba continutul prevazut in  Anexa nr. 

2 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 14 din 30.01.2014 si Anexa 

nr.3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 18.10.2012, se abroga. 

Art.4. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia 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 Judeţean de Urgenta Alba Iulia 

- Direcţiei juridica si relații publice  

- Biroului resurse umane  

 

    PREŞEDINTE,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

  ION DUMITREL                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          MARIANA  HURBEAN  

 

  Alba Iulia, 27.02.2014 

  Nr.43 



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA              la   Hotararea   Consiliului Judetean Alba 

                     nr.43 din 27,02,2014

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL I S 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL I S 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL I S ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL I S ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE                                                        32 PATURI

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC SPECIALIST S MEDICINA INTERNA 1

13 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICINA INTERNA 1

14 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 3

18 ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 1

22 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 4

29 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 7

30 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

31 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

36 INFIRMIERA M INFIRMIERA 5

Nr. total posturi 32

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

41 MEDIC SPECIALIST S REUMATOLOGIE 1

42 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

43 MEDIC SPECIALIST S PNEUMOLOGIE 1

44 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

45 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

46 ASISTENT MED. DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 4

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

47 MEDIC PRIMAR S ENDOCRINOLOGIE 1

48 MEDIC SPECIALIST S ENDOCRINOLOGIE 1

49 MEDIC REZIDENT AN I S ENDOCRINOLOGIE 1

50 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

51 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

52 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S GASTROENTEROLOGIE  1

54 MEDIC PRIMAR S GASTROENTEROLOGIE  2

55 MEDIC PRIMAR S ENDOSCOPIE 1

56 MEDIC S GASTROENTEROLOGIE  1

58 MEDIC SPECIALIST S GASTROENTEROLOGIE  2

59 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

61 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

65 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 4

70 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 5

71 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

75 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

77 INFIRMIERA DEBUTANT M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 26

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

78 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S NEFROLOGIE 1

79 MEDIC SPECIALIST S NEFROLOGIE 1

80 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

81 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

84 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

86 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 2

87 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

89 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 12

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

       STAT DE FUNCTII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI



90 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S CARDIOLOGIE  1

92 MEDIC PRIMAR S CARDIOLOGIE  2

93 MEDIC SPECIALIST S CARDIOLOGIE  1

94 MEDIC S CARDIOLOGIE  1

96 PROF. CFM PRINCIPAL S PROF. CFM 2

97 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

112 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 15

113 STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL M STATISCIAN MEDICAL 1

116 INFIRMIERA M INFIRMIERA 3

119 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 3

Nr. total posturi 30

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

121 MEDIC PRIMAR S CARDIOLOGIE  2

122 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

128 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 6

130 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 2

133 INFIRMIERA M INFIRMIERA 3

134 REGISTRATOR MED. DEB. M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 15

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

135 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S ONCOLOGIE MEDICALA 1

138 MEDIC PRIMAR S ONCOLOGIE MEDICALA 3

139 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

141 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

142 ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 1

152 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 10

158 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 6

160 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M STATISCIAN MEDICAL 2

164 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

168 INFIRMIERA DEBUTANT M INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 34
SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

169 MEDIC SPECIALIST S MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE 1

170 PSIHOLOG PRACTICANT S PSIHOLOG 1

171 ASISTENT SOCIAL S ASISTENT SOCIAL 1

174 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

177 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 3

179 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

183 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

184 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 16

185 MEDIC S HEMATOLOGIE 1

186 ASISTENT MEDICAL DEB. PL ASIST MED GENERALIST 1

187 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

190 MEDIC PRIMAR S DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE3

191 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

196 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 5

198 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 2

200 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 13

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        45 PATURI

201 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S CHIRURGIE GENERALA 1

207 MEDIC PRIMAR S CHIRURGIE GENERALA 6

208 MEDIC SPECIALIST S CHIRURGIE GENERALA 1

209 MEDIC S CHIRURGIE GENERALA 1

210 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

213 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 3

225 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 12

231 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 6

232 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

233 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

240 INFIRMIERA M INFIRMIERA 7

242 BRANCARDIER G BRANCARDIER 2

Nr. total posturi 42

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

243 MEDIC PRIMAR S NEUROCHIRURGIE 1

245 MEDIC SPECIALIST S NEUROCHIRURGIE 2

248 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 3

249 ASISTENT MED. PL ASIST MED GENERALIST 1

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI



250 ASISTENT MEDICAL DEB. PL ASIST MED GENERALIST 1

251 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

252 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 1

253 BRANCARDIER G BRANCARDIER 1

Nr. total posturi 11

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

254 MEDIC PRIMAR S CHIRURGIR PLASTICA 1

256 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

257 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 4

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

259 MEDIC PRIMAR S UROLOGIE 3

264 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 5

267 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

268 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

271 INFIRMIERA M INFIRMIERA 3

272 BRANCARDIER G BRANCARDIER 1

Nr. total posturi 16

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

273 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

281 MEDIC PRIMAR S OBSTETRICA GINECOLOGIE 8

283 MEDIC SPECIALIST S OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

284 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

286 ASISTENT MED. PRINCIPAL S OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

307 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL OBSTETRICA GINECOLOGIE 21

310 ASISTENT MEDICAL PL OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

311 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

312 REGISTRATOR MED.  DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 2

320 INFIRMIERA M INFIRMIERA 8

Nr. total posturi 49

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

321 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S NEONATOLOGIE 1

322 MEDIC S NEONATOLOGIE 1

325 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 3

327 ASISTENT MEDICAL PL PEDIATRIE 2

328 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M STATISCIAN MEDICAL 1

329 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

330 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 10

SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

331 MEDIC PRIMAR S NEONATOLOGIE 1

332 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL PEDIATRIE 1

336 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 4

340 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 4

344 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

345 MEDIC PRIMAR S NEONATOLOGIE 1

346 MEDIC REZIDENT AN II S NEONATOLOGIE 1

347 MEDIC S NEONATOLOGIE 1

350 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 3

353 ASISTENT MEDICAL PL PEDIATRIE 3

355 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

356 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S PEDIATRIE 1

358 MEDIC PRIMAR S PEDIATRIE 2

361 MEDIC SPECIALIST S PEDIATRIE 3

362 MEDIC REZIDENT AN III S PEDIATRIE 1

363 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL PEDIATRIE 1

364 ASISTENT SOCIAL S ASISTENT SOCIAL 1

366 ASISTENT MED. PRINCIPAL S PEDIATRIE 2

378 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 12

379 ASISTENT MEDICAL PL PEDIATRIE 1

380 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M INSTRUCTOR MEDICAL 1

381 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

388 INFIRMIERA M INFIRMIERA 7

Nr. total posturi 33

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

389 MEDIC PRIMAR S PEDIATRIE 1



393 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 4

395 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

396 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

399 MEDIC PRIMAR S ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

402 MEDIC SPECIALIST S ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

403 MEDIC REZIDENT AN IV S ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

404 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

415 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 11

419 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 4

420 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

421 GIPSAR PRINCIPAL M GIPSAR 1

424 GIPSAR MEDICAL M GIPSAR 3

429 INFIRMIERA M INFIRMIERA 5

431 BRANCARDIER G BRANCARDIER 2

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

434 MEDIC PRIMAR S OFTALMOLOGIE 3

435 MEDIC S OFTALMOLOGIE 1

441 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 6

442 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

444 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

MEDIC SEF SECTIE GRAD I S ORL 1

448 MEDIC PRIMAR S ORL 4

ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

453 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 5

454 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

455 REGISTRATOR MEDICAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

458 INFIRMIERA M INFIRMIERA 3

Nr. total posturi 16

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

459 MEDIC SPECIALIST S CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

460 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

461 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

462 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S ATI 1

468 MEDIC PRIMAR S ATI 6

471 MEDIC SPECIALIST S ATI 3

472 INGINER DE SISTEM S INGINER DE SISTEM 1

473 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

475 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

502 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 27

507 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 5

508 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M STATISTCIAN MEDICAL 1

519 INFIRMIERA M INFIRMIERA 11

Nr. total posturi 58

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           68 PATURI

520 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S NEUROLOGIE 1

525 MEDIC PRIMAR S NEUROLOGIE 5

526 MEDIC SPECIALIST S NEUROLOGIE 1

527 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

543 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 16

553 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 10

554 ASISTENT MED. DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

556 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 2

572 INFIRMIERA M INFIRMIERA 16

575 BRANCARDIER G BRANCARDIER 3

Nr. total posturi 56

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

576 MEDIC S NEUROLOGIE 1

578 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

579 ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

580 INFIRMIERA M INFIRMIERA 1

581 INFIRMIERA DEB. M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

582 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S BOLI INFECTIOASE 1

35 PATURI



584 MEDIC PRIMAR S BOLI INFECTIOASE 2

585 MEDIC SPECIALIST S BOLI INFECTIOASE 1

586 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

588 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

594 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 6

597 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

598 REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

599 REGISTRATOR MEDICAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

603 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 22

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

604 MEDIC PRIMAR S BOLI INFECTIOASE 1

606 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

608 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

610 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

612 MEDIC PRIMAR S DERMATO-VENEROLOGICE 2

613 MEDIC S DERMATO-VENEROLOGICE 1

614 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

618 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 4

620 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

Nr. total posturi 10

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

621 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S PSIHIATRIE 1

627 MEDIC PRIMAR S PSIHIATRIE 6

629 PSIHOLOG S PSIHOLOG 2

630 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

634 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 4

646 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 12

648 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 2

649 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M STATISCIAN MEDICAL 1

650 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

651 INSTRUCTOR ERGOTERAP M INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

663 INFIRMIERA M INFIRMIERA 12

664 BRANCARDIER G BRANCARDIER 1

Nr. total posturi 44

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

755 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S
RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI 

BALNEO 1

758 MEDIC PRIMAR S
RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI 

BALNEO 3

759 PROFESOR CFM S PROFESOR CFM 1

760 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

762 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

769 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 7

770 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

771 SORA MEDICALA PRINCIPALA M SORA MEDICALA 1

772 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

776 INFIRMIERA M INFIRMIERA 4

777 INFIRMIERA DEBUTANT M INFIRMIERA 1

Nr. total posturi 23

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

715 MEDIC SPECIALIST S
RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI 

BALNEO 1

ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

716 ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

717 MEDIC PRIMAR S RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO 1

718 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S KINETOTERAPEUT 1

719 PROFESOR CFM S PROFESOR CFM 1

721 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

730 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 9

735 INFIRMIERA M INFIRMIERA 5

Nr. total posturi 19

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

736 MEDIC S PSIHIATRIE 1

740 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 4

743 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

748 INFIRMIERA M INFIRMIERA 5



751 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 3

754 BRANCARDIER G BRANCARDIER 3

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

755 MEDIC SPECIALIST S NEFROLOGIE 1

756 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

758 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

761 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 3

762 REGISTRATOR MED.  DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

766 INFIRMIERA DEB. G INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 12

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

767 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S URGENTA 1

777 MEDIC PRIMAR S URGENTA 10

780 MEDIC SPECIALIST S URGENTA 3

781 MEDIC S MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

782 MEDIC SPECIALIST S PEDIATRIE 1

785 MEDIC S PEDIATRIE 3

786 MEDIC REZIDENT PED. AN V S PEDIATRIE 1

787 MEDIC REZIDENT AN V S URGENTA 1

789 MEDIC REZIDENT AN IV S URGENTA 2

791 MEDIC REZIDENT AN I S URGENTA 2

796 MEDIC S URGENTA 5

798 MEDIC S GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU 2

799 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

803 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S ASISTENT SOCIAL 4

804 ASISTENT SOCIAL S ASISTENT SOCIAL 1

808 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 4

827 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 19

841 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 14

843 ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 2

844 ANALIST PROGRAM IA S ANALIST PROGRAM 1

845 SECRETAR DACTILOGRAF I A M SECRETAR DACTILOGRAF 1

850 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 5

851 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

869 BRANCARDIER G BRANCARDIER 18

885 INFIRMIERA G INFIRMIERA 16

886 INFIRMIERA DEB. G INFIRMIERA 1

895 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 9

Nr. total posturi 129

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

898 MEDIC SPECIALIST S STOMATOLOG 3

899 MEDIC S STOMATOLOG 1

900 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

900,5 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S ECONOMIST 0,5

902,5 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 2

905,5 ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 3

906 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 0,5

910 INFIRMIERA DEB. G INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 10

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

767 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

768 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

769 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

770 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

771 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

772 ASISTENT MED. DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

     CABINET  REUMATOLOGIE

902 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

903 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

904 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

905 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PEDIATRIE 1

   CABINET  CHIRURGIE GENERALA



906 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

907 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

908 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

909 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

910 MEDIC REZIDENT AN IV S  DERMATO - VENEROLOGICE 1

912 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

   CABINET   UROLOGIE

913 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

914 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

915 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

916 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   GINECOLOGIE

917 ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 1

ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

918 PSIHOLOG S PSIHOLOG 1

920 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 2

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

923 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 3

ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 1

926 ASISTENT MED. DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

927 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

928 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

929 MEDIC PRIMAR S GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

930 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

931 MEDIC PRIMAR S ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA 1

932 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

935 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 3

936 STATISTICIAN MEDICAL M STATISCIAN MEDICAL 1

   INGRIJITOARE CURATENIE

940 INGRIJITOARE CURATENIE G INGRIJITOARE CURATENIE 4

Nr. total posturi 49

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

941 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASIST MED GENERALIST 1

949 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 8

956 ASISTENT MED. PRINCIPAL S OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

977 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 21

984 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL OBSTETICA GINECOLOGIE 7

992 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 8

993 ASISTENT MEDICAL DEB. PL ASIST MED GENERALIST 1

1003 INFIRMIERA G INFIRMIERA 10

1007 INFIRMIERA DEBUTANT G INFIRMIERA 4

Nr. total posturi 67

STERILIZARE

1198 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1207 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

Nr. total posturi 10

FARMACIE SPITAL

1008 FARMACIST PR SEF GRADUL I S FARMACIE 1

1010 FARMACIST PRIMAR S FARMACIE 2

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ



1011 FARMACIST S FARMACIE 1

1012 FARMACIST REZ. AN I S FARMACIE 1

1013 FARMACIST REZ. AN I I S FARMACIE 1

1022 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL FARMACIE 9

1025 ASISTENT MEDICAL PL FARMACIE 3

1026 ASISTENT MEDICAL DEB. PL FARMACIE 1

1027 OPERATOR DATE II M OPERATOR DATE II 1

Nr. total posturi 20

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1028 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S LABORATOR 1

1029 CHIMIST PRINCIPAL S LABORATOR 1

1030 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL LABORATOR 1

1033 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL LABORATOR 3

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1035 MEDIC PRIMAR S LABORATOR 2

1036 BIOLOG PRINCIPAL S LABORATOR 1

1038 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL LABORATOR 2

1040 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 2

1041 REGISTRATOR MED.PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1042 BIOLOG PRINCIPAL S LABORATOR 1

1043 CHIMIST PRINCIPAL S LABORATOR 1

1044 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL LABORATOR 1

1045 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 4

LABORATOR BIOCHIMIE

1046 BIOLOG PRINCIPAL S LABORATOR 1

1049 CHIMIST PRINCIPAL S LABORATOR 3

1051 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL LABORATOR 2

Nr. total posturi 6

LABORATOR HEMATOLOGIE

1052 BIOLOG PRINCIPAL S LABORATOR 1

1053 CHIMIST S LABORATOR 1

1056 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL LABORATOR 3

1058 ASISTENT MEDICAL PL LABORATOR 2

1059 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M STATISCIAN MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1060 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

1062 MEDIC PRIMAR S RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 2

1063 MEDIC S RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

1064 ASISTENT MEDICAL SEF S/PL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

1065 ASISTENT MEDICAL S ASIST MED GENERALIST 1

1071 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 6

1072 STATISTICIAN MEDICAL M STATISTCIAN MEDICAL 1

Nr. total posturi 13

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1074 MEDIC PRIMAR S RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 2

1075 MEDIC SPECIALIST S RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

1079 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 4

1080 ASISTENT MEDICAL PL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

1081 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1082 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 1

Nr. total posturi 1

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE
1083 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

ASISTENT MEDICAL DEB PL ASIST MED GENERALIST 1

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1084 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S  MEDICINA LEGALA 1

1087 MEDIC PRIMAR S  MEDICINA LEGALA 3

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ



1089 FARMACIST PRIMAR M.L. S FARMACIST  M.L. 2

1090 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S CHIMIST  M.L. 1

1093 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL  MEDICINA LEGALA 3

1095 ASISTENT MEDICAL M.L. PL  MEDICINA LEGALA 2

1096 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 1

1097 BRANCARDIER G BRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE  ANATOMIE PATOLOGICA

1098 ASISTENT MED. PRIN. A.P. SSD ANATOMIE PATOLOGICA 1

1101 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL ANATOMIE PATOLOGICA 3

1102 ASISTENT MEDICAL A.P. PL FARMACIE 1

1103 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL GENERALIST             1

Nr. total posturi 6

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1104 MEDIC S ANATOMIE PATOLOGICA 1

1105 BIOLOG SPECIALIST A.P. S BIOLOG 1

1106 ASISTENT MEDICAL A.P. PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1107 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 1

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

1109 MEDIC PRIMAR A.P. S ANATOMIE PATOLOGICA 2

Nr. total posturi 2

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1110 MEDIC SPECIALIST S MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED. 1

1111 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL OCROTIRE 1

1112 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1113 MEDIC PRIMAR S MEDICINA MUNCII 1

1114 MEDIC SPECIALIST S MEDICINA MUNCII 1

1115 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1116 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1117 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1118 STATISTCIAN MED. PRINCIPAL M STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1120 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1121 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1122 STATISCIAN MED. PRINCIPAL PL STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1123 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1124 MEDIC COORDONATOR S PSIHIATRIE 1

1125 MEDIC PRIMAR S PSIHIATRIE 1

1126 PSIHOLOG S PSIHOLOG 1

1127 ASISTENT SOCIAL S ASISTENT SOCIAL 1

1128 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1130 ASISTENT MED PL ASIST MED GENERALIST 2

1131 INSTRUCTOR ERGOTERAP M INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1132 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

1133 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 10

CSM COPII

1134 MEDIC SEF CSM GRADUL I S PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1136 MEDIC PRIMAR S PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1137 PSIHOLOG S PSIHOLOG 1

1138 PSIHOLOG SPECIALIST S PSIHOLOG SPECIALIST 1

1139 ASISTENT SOCIAL S ASISTENT SOCIAL 1

1142 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 3

1143 INSTRUCTOR ERGOTERAP M INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1145 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 2

1146 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC



1147 MEDIC SEF DISPENSAR TBC GRADUL I S PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1150 MEDIC PRIMAR S PNEUMOFIZIOLOGIE 3

1151 MEDIC REZIDENT AN II S PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1152 BIOLOG PRINCIPAL S BIOLOG 1

1153 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ASIST MED GENERALIST 1

1160 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 7

1161 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1162 REGISTRATOR MEDICAL PR. M REGISTRATOR MEDICAL 1

1163 CONDUCATOR AUTO M CONDUCATOR AUTO 1

1164 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1165 MEDIC S MEDICINA INTERNA 1

1166 MEDIC S PEDIATRIE 1

1167 MEDIC S OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1172 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 5

1174 INFIRMIERA M INFIRMIERA 2

1175 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 1

1176 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1177 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1178 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 14

COMPARTMENT APARATURA MEDICALA

1179 INGINER APARATURA MEDICALA DEB. S INGINER APARATURA MEDICALA 1

1184 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 5

Nr. total posturi 6

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1185 SEF SERVICIU GRADUL I S JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1186 MEDIC S MEDIC 1

1187 CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S CONSILIER JURIDIC 1

1189 INSPECTOR DE SPEC I S JURIST/ECONOMIST 2

STATISTICA

1190 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1191 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

1192 REGISTRATOR MEDICAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1193 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S EPIDEMIOLOGIE 1

1194 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL IGIENA 1

1195 ASISTENT MEDICAL PL ASIST MED GENERALIST 1

1197 AGENT D.D.D. G AGENT D.D.D. 2

1200 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 8

COMPARTIMENT INGRIJITOARE DE CURATENIE
1298 INGRIJITOARE G INGRIJITOARE 98

Nr. total posturi 98

1299 COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1300 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M REGISTRATOR MEDICAL 1

REGISTRATOR MEDICAL M REGISTRATOR MEDICAL 2

Nr. total posturi 3

1307 SEF SERVICIU GRADUL I S ECONOMIST 1

1312 ECONOMIST I A S ECONOMIST 5

1313 ECONOMIST I S ECONOMIST 1

1314 CONTABIL IA M CONTABIL 1

1315 ANALIST I A S ANALIST 1

1317 ANALIST AJ. I A M ANALIST AJUTOR 2

Nr. total posturi 11

BIROU ACHIZITII PUBLICE SI APROVIZIONARE

1318 SEF BIROU GRADUL I S INGINER/ECONOMIST 1

1322 ECONOMIST IA S ECONOMIST 4

SPITALIZARE DE ZI

CABINETE MEDICALE

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE SI INFORMATICA

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL



1323 ECONOMIST I S ECONOMIST 1

1324 INSPECTOR DE SPECIALITATE II S JURIST 1

Nr. total posturi 7

MAGAZIE

1326 MAGAZIONER M MAGAZIONER 2

1327 MANIPULANT BUNURI M MANIPULANT BUNURI 1

Nr. total posturi 3

CONDUCATORI AUTO
1331 MUNCITOR III CONDUCATORI AUTO 4

Nr. total posturi 4

1332 SEF SERVICIU GRADUL I S ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

1334 ECONOMIST IA S ECONOMIST 2

1336 INSPECTOR DE SPEC I S ECONOMIST 2

1337 ECONOMIST I S ECONOMIST 1

RELATII  CU PUBLICUL

1339 INSPECTOR DE SPEC I S ECONOMIST/JURIST 2

Nr. total posturi 8

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1340 SEF SERVICIU GRADUL I S JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1341 INGINER IA S INGINER 1

1342 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1343 ECONOMIST I A S ECONOMIST 1

1344 INGINER S INGINER 1

1345 ARHIVAR M ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1346 MUNCITOR I SEF G ELECTRICIAN 1

1350 MUNCITOR I G ELECTRICIAN 4

1353 MUNCITOR II G INSTALATOR 3

1356 MUNCITOR I G MECANIC 3

1360 MUNCITOR II G FOCHIST 4

1362 MUNCITOR I G FOCHIST 2

1363 MUNCITOR III G FOCHIST 1

1364 MUNCITOR II G ZUGRAV 1

1365 MUNCITOR IV G ZUGRAV 1

1366 MUNCITOR II G TAMPLAR 1

1367 MUNCITOR G TAPTIER 1

1368 MUNCITOR IV G CROITOR 1

CENTRALA TELEFONICA

1370 MUNCITOR III G TELEFONISTA 2

1371 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITOR NECALIFICAT 1

MUNCITOR SPATII VERZI

1372 MUNCITOR SP.VERZI G 1

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE

1377 MUNCITOR IV G LIFTIERA 5

Nr. total posturi 38

COMPARTIMENT JURIDIC

1378 CONSILIER JUR. IA S JURIST 1

1379 CONSILIER JUR. II S JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1380 MEDIC S MEDICINA GENERALA 1

1381 AUDITOR S AUDITOR 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS
1383 PREOT I S PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA SI BLOC ALIMENTAR

1384 SEF FORMATIE MUNCITORI 1

DIETETICA

1386 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL ASIST MED GENERALIST 2

BLOCUL ALIMENTAR

1394 MUNCITOR II G BUCATAR 8

1400 MUNCITOR III G BUCATAR 6

1401 MUNCITOR IV G BUCATAR 1
Nr. total posturi 18

GARDEROBA

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL



1404 GARDEROBA G GARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1405 SPALATOREASA SEF G SPALATORESA 1

1414 SPALATORESA G SPALATORESA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1414
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE UTGENŢĂ ALBA IULIA 

 

O P I S 
 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

 

TITLUL I 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 

CAPITOLUL III – FUNCŢIILE  SPITALULUI 

 

TITLUL II 

 

CONDUCEREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

 

SECŢIUNEA I-a- PRINCIPII GENERALE 

SECŢIUNEA II-a -MANAGEMENTUL SPITALULUI 

SECTIUNEA III-a -FINANTAREA SPITALULUI 

SECTIUNEA IV-a -COMISIILE CARE FUNCTIONEAZA IN CADRUL SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

 

TITLUL III 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE 

 

STRUCTURA ACTIVITATII MEDICALE 

 

CAPITOLUL I - SECTIA CU PATURI 

                SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

                SECTIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE SECŢIEI CU PATURI 

                SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL II -STAŢIA DE HEMODIALIZĂ 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

            SECTIUNEA II-a- ATRIBUŢII STAŢIA DE HEMODIALIZĂ 

               SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL III -UNITATE PRIMIRI URGENŢE 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

               SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

  

CAPITOLUL IV -BLOCUL OPERATOR 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

 

CAPITOLUL V -UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA 

    SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

            SECTIUNEA II-a- ATRIBUŢII UNITĂŢII DE TRANSFUZII SANGUINE 

               SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 
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CAPITOLUL VI -STERILIZARE 

   SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

 

CAPITOLUL VII -FARMACIE 

   SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

              SECTIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE FARMACIEI 

              SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL VIII -LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 

   SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

              SECTIUNEA a II-a –ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE ANALIZE   

                                                    MEDICALE 

              SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL IX -LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

   SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

              SECTIUNEA a II-a –ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ŞI   

                                                   IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

              SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL X- LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

               SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL XI -SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ 

               SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

               SECTIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ  

                                                             LEGALĂ 

               SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL XII -SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

               SECTIUNEA II-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL XIII -COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECŢIILOR 

NOZOCOMIALE 

              SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

              SECTIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE CPCIN 

              SECTIUNEA III-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL XIV -CABINETE MEDICALE 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

               SECTIUNEA II-a -SARCINILE PERSONALULUI 

 

 

CAPITOLUL XV-CENTRELE DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU ADULŢI ŞI   

                                  COPII 

               SECTIUNEA I-a -ORGANIZARE 

               SECTIUNEA II-a –ATRIBUŢIILE CSM-URILOR 

 

CAPITOLUL XVI -COMPARTIMENT  RECUPERARE , MEDICINA FIZICĂ ŞI   

                                  BALNEOLOGIE ( BAZA DE TRATAMENT) 

               SECŢIUNEA I-a-ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

               SECTIUNEA II-a -SARCINILE PERSONALULUI 
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CAPITOLUL XVII -DISPENSAR TBC 

              SECŢIUNEA I-a - ORGANIZARE  

   SECŢIUNEA II-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 
 

CAPITOLUL XVIII -AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE DE 

SPECIALITATE 

            SECŢIUNEA I-a - ORGANIZARE  

 SECŢIUNEA II-a –ACTIVITATEA AMBULATORIULUI INTEGRAT 

            SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

 

CAPITOLUL XIX -CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ 

            SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

            SECŢIUNEA II-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 
 

CAPITOLUL XX -SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR 

MEDICALE 

            SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

            SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢII 

            SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL XXI- STATISTICA 

           SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

           SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢII 

           SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

TITLUL IV 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR  FUNCŢIONALE 

 

CAPITOLUL I - SERVICIILE FUNCŢIONALE 

           SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

CAPITOLUL II - SERVICIUL FINANCIAR  CONTABIL ŞI INFORMATICĂ  

              SECŢIUNEA I-a –ATRIBUŢII 

              SECŢIUNEA II-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL III -BIROU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI APROVIZIONARE  

           SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

           SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢII 

           SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL IV- SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL  

           SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

           SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢII 

           SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL V -SERVICIUL TEHNIC ADMINISTARTIV ŞI PSM  

           SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE  

           SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢII 

           SECŢIUNEA III-a -ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

CAPITOLUL VI -COMPARTIMENT JURIDIC  

               SECTIUNEA I -ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 
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CAPITOLUL VII -COMPARTIMENT AUDIT 
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 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI 

 

TITLUL I 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale şi asigură asistenţa medicală de specialitate, de 

urgenţă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor internaţi şi din ambulatoriu. 

Art. 2 - În raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotarea tehnică, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, este un spital judeţean, având 763 paturi din care 5 paturi închise temporar şi un număr de 

1139,50 salariaţi. 

Art. 3 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia funcţionează în reţeaua Consiliului Judeţean Alba şi în 

exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu Casa de Asigurări de SănătateAlba, alte sisteme de asigurare, 

alte case de asigurări, organe ale administraţiei publice locale, DMPS, Agenţia Naţionala de Protecţia 

Copilului, Poliţia, conducerile altor unităţi sanitare şi cu alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii 

populaţiei. 

Art. 4 - Prin sistemul funcţional unic Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asigură: 

           -accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie; 

           -unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu; 

           -continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a 

medicilor din aceeaşi unitate, sau din alte unităţi sanitare diferite; 

           -utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi 

tratament; 

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

          -participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.; 

          -desfaşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici, asistenţi 

medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar; spitalul poate suporta astfel de 

costuri în limitele bugetului alocat. 

Art. 5 - În raport cu atribuţiile ce-i revin în asistenţa medicală, spitalul asigură: 

           -prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi degenerative;  

           -acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paleative şi cuprind: consultaţii, 

investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, 

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

          -asigură condiţiile de investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a 

infecţiilor nosocomiale ( conform Ordinelor MSP) şi răspunde de asigurarea lor; 

          -controlul medical şi supravegherea unor categorii de pacienţi; 

          - asistenţa medicală a mamei, copiilor şi tineretului, precum şi a vârstnicilor; 

          - primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nici o discriminare legată de 

venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie, apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu 

asigurare medicală ; 

          -respectă protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin al MS ; 

          -respectă criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la UPU şi criteriile de 

transfer de urgenţă către alte spitale – stabilite prin norme de aplicare ; 

          -obligatia de a acorda primul ajutor şi asistenţă de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, 

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

          -are obligaţia de a asigura un plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război dezastre 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice ; 

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

sănătate a populatiei ; 

        -informarea pacientului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului 

acestuia pentru efectuarea tratamentelor; 

        -prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 
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        -efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale pacienţilor 

spitalizaţi; 

       -stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; 

       -aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

       -aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; 

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

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

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

nosocomiale; 

       -realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra 

incendiilor conform normelor în vigoare; 

       -în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, de ex. nou 

născuţi, interzice vizitarea pe secţie, (aceasta fiind permisă numai pe holuri); 

      -încurajează implicarea aparţinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani) 

     -în cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu 

caracter permanent a unuia dintre parinţi, dacă se solicită acest lucru; 

     -în cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea 

sanitară se accepta prezenta unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru. 

     -în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre 

secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu 

acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment; 

     -în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe 

oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent. 

Art. 6 - Spitalul asigură: 

      - pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul CNAS ; 

      - pachet de servicii pentru persoanele asigurate facultativ; 

      - pachet minimal de servicii – pentru neasiguraţi (urgenţe, cu potenţial endemo epidemic, imunizări, 

sarcină şi lăuzie, planning); 

Art. 7 - Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are 

obligaţia: 

      -definirii procedurilor implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de 

sterilizare pentru fiecare secţie în parte ( anexa ). 

      -păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 

acordate asiguraţilor; 

      -acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

      -respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în 

consulturi interdisciplinare; 

     -neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

     -completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni 

acute, subacute, cronice (iniţiale); 

    -respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv suportarea 

sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze; 

    -aplicarea planului existent de pregătire prefesională continuă a personalului medical. 

  În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are specialişti competenţi în 

astfel de activităţi sau manopere medicale sau dacă personalul angajat este insuficient, spitalul poate 

încheia contracte de prestări servicii privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice 

pentru asigurarea acestora.  

Art. 8 -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia dispune de o structură complexă de specialităţi medicale, 

aprobată prin Hotărârea nr.14/2014 a Consiliului Judeţean Alba. Activitatea economică şi tehnico-

administrativă este organizată pe servicii, birouri şi compartimente funcţionale conform structurii 

organizatorice. 

Art. 9 -În baza prevederilor O.M.S nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor 

în funcţie de competenţă, precum şi O.M.S 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor 

minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare, 
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precum şi O.M.S 570 din 20.05.2011, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitate sanitară de 
categoria a III-a. 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 
 

Art. 10 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, este spital judeţean, general, public în care 

funcţionează: 

-secţii clinice distincte pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu afectiuni acute având un 

regim de :     

     -spitalizare continuă şi de zi; 

    -secţii de crinici cu îngrijire în regim de spitalizare de zi;   

    -centrul de sănătate multifuncţional Ocna Mureş; 

    -laboratoare medicale; 

    -cabinete de specialitate; 

    -farmacie; 

    -ambulatoriu integrat al spitalului; 

    -serviciul de management al calităţii serviciilor medicale; 

    -compartiment de prevenire şi combatere al infecţiilor nosocomiale. 

Sunt cuprinse într-un sistem organizatoric şi funcţional unic următoarele structurii: 

                               - Structura medicală 

                               - Structura funcţională. 

 

- Secţia medicină internă    49 paturi 

  din care:   

  - compartiment pneumologie 6 paturi 

  - compartiment reumatologie 6 paturi 

  - compartiment endocrinologie 5 paturi 

- Secţia gastroenterologie   25 paturi 

- Compartiment nefrologie    13 paturi 

      

- Secţia cardiologie   50 paturi 

  din care:   

  

- comp. terapie intensivă 

coronarleni 10 paturi 

- Secţia oncologie medicală   31 paturi 

  din care:   

  - compartiment îngrijiri paliative 6 paturi 

- Compartiment hematologie   5 paturi 

- Compartiment diabet zaharat, nutriţie şi 

boli metabolice   17 paturi 

- Secţia chirurgie general   60 paturi 

  din care:   

  

- comp. chirurgie plastică, 

microchirurgie reconstructivă 7 paturi 

  - compartiment neurochirurgie 8 paturi 

- Compartiment urologie   20 paturi 

- Secţia obstetică ginecologie   62 paturi 

- Secţia neonatologie   30 paturi 

  din care:   

  - compartiment terapie intensivă 5 paturi 

  - compartiment premature 10 paturi 

- Secţia pediatrie   47 paturi 

  din care:   
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  - compartiment terapie acută 5 paturi 

- Secţia ortopedie şi traumatologie   35 paturi 

- Compartiment oftamologie   15 paturi 

- Secţia ORL   25 paturi 

  din care:   

  

- compartiment chirurgie orală 

maxilo-facială 5 paturi 

- Secţia ATI   28 paturi 

- Secţia neurologie    73 paturi 

  din care:   

  - compartiment terapie acută 5 paturi 

- Secţia boli infecţioase   46 paturi 

  din care:   

  - compartiment HIV/SIDA 4 paturi 

- Compartiment dermato-venerologie   8 paturi 

- Secţia psihiatrie   50 paturi 

- Secţia recuperare, medicină fizică şi 

balneologie   32 paturi 

  din care:   

  

- compartiment recuperare 

medicală-ortopedie şi 

traumatologie 7 paturi 

- Compartiment recuperare neurologie   15 paturi 

- Compartiment psihiatrie cronici (Baia de Arieş) 22 paturi 

- Staţie de hemodializă   4 aparate 

- Unitate Primire Urgenţe (UPU)   5 paturi 

  

- Cabinet medicină dentară de 

urgenţă   

  
                                            

TOTAL 758 paturi 

- Spitalizare de zi   25 paturi 

- Însoţitori   14 paturi 

Notă:Spitalul are aprobate 763 de paturi , din care 5 paturi se închid temporar 

- Bloc operator     

- UTS Unitate de transfuzii sanguine   

- Sterilizare     

- Farmacie     

- Laborator analize medicale     

- Laborator radiologie şi imagistică medicală     

  - computer tomograf   

  -RMN   

- Laborator explorari funcţionale     

- Serviciul judeţean de medicină legală     

- Serviciul de anatomie patologică     

  - compartiment citologie   

  - compartiment histopatologie   

  - prosectură   

- Compartiment de prevenire şi combatere a 

infecţiilor nozocomiale     

- Cabinet planificare familială     

- Cabinet medicina muncii     

- Cabinet oncologie medical     

- Cabinet boli infecţioase     
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- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice     

- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice (educaţie specifică)     

- Cabinet diabet zaharat, nutriţie I boli 

metabolice (picior diabetic)     

- CSM adulţi cu staţionar de zi               

  - stationar de zi 35 locuri 

- CSM copii     

- Compartiment ergoterapie     

- Compartiment recuperare, medicină fizică şi 

balneologie (bază de tratament)     

Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi 

terapeutică     

Laborator endoscopie bronşică     

- Dispensar TBC     

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialităţile:   

  medicină internă    

  cardiologie   

  gastroenterologie   

  reumatologie   

  nefrologie   

  endocrinologie   

  pediatrie   

  chirurgie general   

  

chirurgie plastică şi 

microchirurgie reconstructivă   

  neurochirurgie   

  neurologie   

  dermato-venerologie   

  psihiatrie   

  urologie   

  ortopedie şi traumatologie   

  chirurgie maxilo facială   

  oftamologie   

  ORL   

  obstetică ginecologie   

  psihiatrie   

  neuropsihiatrie   

  

recuperare, medicină fizică şi 

balneologie   

  geriatrie şi gerontologie   

  alergologie şi imunologie clinică   

  pneumologie   

  hematologie   

  punct de recoltare   

  fişier - informaţii   

      

La nivelul spitalului funcţionează Centru judeţean de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

      

Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi 

cât şi ambulatoriul integrat     

      

  
Centrul de Sănătate 

Multifuncţional Ocna Mureş   



 
11 

Spitalizare de zi     

din care:   20 paturi 

  medicină internă 7 paturi 

  Pediatrie 8 paturi 

  obstetică-ginecologie 5 paturi 

Săli de tratamente     

Puncte de recoltare probe biologie     

Cabinet medicină internă     

Cabinet pediatrie     

Cabinet obstetrică ginecologie     

 

CAPITOLUL III – FUNCŢIILE SPITALULUI 
 

Art.11 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin secţiile, compartimentele, laboratoarele şi serviciile 

din subordine, îndeplineşte următoarele funcţii: 

            - Funcţia de asistenţă medicală; 

            - Funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică a activităţii; 

            - Funcţia de promovare a activităţii ştiinţifice; 

            - Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă; 

            - Funcţia de personal; 

            - Funcţia de statistică informatică. 

 

FUNCŢIA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

 

Art. 12 - Funcţia de asistenţă medicală se realizează potrivit atribuţiilor fiecărei subunităţi din 

structură, urmărindu-se realizarea obiectivelor privind asistenţa medicală şi a programelor de sănătate 

naţională. 

 

FUNCŢIA DE ÎNDRUMARE TEHNICĂ ȘI METODOLOGICĂ 

 

Art. 13 - Această funcţie se realizează prin: 

         -îndrumările metodologice realizate în structura spitalului; 

         -îndrumare, sprijin şi control concret al modului de acordare a asistenței medicale în ambulatoriu; 

         -urmărirea creşterii continue a calității actului medical; 

         -asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar; 

         -analiza periodică a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale; 

         -concordanţele de diagnostic, a cazurilor nevalidate, respectarea tratamentului şi alte aspecte. 

 

FUNCŢIA DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE 

 

Art. 14 - Realizarea acestei funcţii este atributul tuturor subunităților din structura medicală şi se 

materializează în: 

-obligativitatea întregului personal medico-sanitar de a se informa şi de a-şi însuşi noutăţile ştiinţifice şi 

tehnice din domeniul medical; 

-participarea la cursuri postuniversitare şi de perfecționare profesională. 

 

FUNCŢIA ECONOMICĂ, DE GOSPODĂRIRE ȘI ADMINISTRATIVĂ 

 

Art. 15 - Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă asigură ansamblul activităţii destinate 

obţinerii şi folosirii mijloacelor financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a spitalului, 

înregistrării evidenţei şi păstrării mijloacelor financiare şi a bunurilor din dotare şi urmăririi rezultatelor 

economice. 

             Activităţile aferente funcţiei se realizează prin compartimentele funcţionale din structură. 

 

FUNCŢIA DE PERSONAL 
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Art. 16 -Funcţia de personal cuprinde activităţile prin desfăşurarea cărora se rezolvă raporturile de 

muncă, recrutarea, selectarea personalului, se asigură necesarul resurselor umane şi utilizarea lor 

raţională în vederea realizării obiectivelor unităţii, planificarea cursurilor de perfecţionare, specializare, 

EMC, de promovare profesională. 

            Activităţile aferente funcţiei se realizează atât prin compartimentele din structura medicală, cât şi 

cea funcţională. 

 

FUNCŢIA DE STATISTICĂ INFORMATICĂ 

 

Art. 17 – Funcţia de statistică informatică, se realizează prin analiza tuturor datelor statistice 

centralizate în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale şi indicatorilor de eficienţă. 

Activităţile aferente funcţiei se realizează prin compartimentele din structura medicală, cât şi 

funcţională.  

 

TITLUL II 

 

CONDUCEREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

 

SECŢIUNEA I-a 

 

PRINCIPII GENERALE 
 

Art. 18 - Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor 

managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale - calitatea şi actul medical. 

Spitalul se structurează, funcţionează şi se conduce distinct, pe următoarele activităţi: 

 a) management; 

 b) diagnostic şi terapie; 

 c) îngrijire a pacientului. 
Art. 19- Conducerea spitalului are menirea de a introduce metodele noi chiar şi în structura 

organizatorică actuală, de eficientizare a utilizării resurselor cum ar fi: 

        -centrarea îngrijirilor pe pacient; 

        -îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical; 

        -acordarea unor autonomii secţiilor şi compartimentelor; 

        -folosirea corectă a tehnologiilor; 

        -creşterea competenţei profesionale a medicilor; 

        -formarea unui număr adecvat de personal; 

        -eliminarea polipragmaziei; 

        -centralizarea îngrijirii unor afecţiuni; 

        -informatizarea spitalului. 

SECŢIUNEA II-a 

 

MANAGEMENTUL SPITALULUI 

 

Art. 20 - Managementul spitalului este asigurat de consiliul de administraţie, manager şi comitetul 

director. 

Art.  21 -  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, funcţionează Consiliul de 

administraţie, în următoarea componenţă: 

        - 1 reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

        - 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Alba; 

        - 2 reprezentanţi numiţi de Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

        -1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; 
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       - 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Aistenţilor medicali din România, cu statut de invitat; 

         -1 reprezentant al sindicatului din unitate cu statut de invitat. 

Art. 22 – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele: 

         -avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 

anuale; 

        -organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin act 

administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean; 

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

medicale ale populaţiei; 

        -avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 

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

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

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

în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la art.183 ^3 alin (1) din Legea 

95/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

          Metodologia de desfăşurare a activităţii Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia este reglementată de prevederile Legii nr.95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 23 – MANAGERUL 

       Managerul încheie un contract de management cu Consiliul Judeţean Alba, conform prevederilor 

legale, şi are în principal următoarele atribuţii: 

A) În domeniul strategiei serviciilor medicale 

       -elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, 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 aprobă de consiliul de 

administraţie al spitalului; 

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

director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale; 

       -aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea 

consiliului medical; 

        -aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 

concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 

        -elaborează şi pune la dispoziţia consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului şi 

participă 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 Consiliul Judetean Alba, în conditiile legii; 

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

necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită. 

B) În domeniul managementului economico-financiar 

       -aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice; 

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

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

       -aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite 

ierarhic superior; 

       -aprobă 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 plăţi, fiind ordonator terţiar de credite, după caz, conform legii; 
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       -împreună cu consiliul de administraţie, identifică 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 judeţeană sau cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori 

economici; 

     -răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba; 

     -răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli Consiliului 

Judeţean Alba şi/sau consiliului local, după caz, dacă beneficiază de finanţare de la acesta din urmă; 

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

C) În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor 

     -întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului 

spitalului public, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordin; 

     -nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi 

subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul 

Sănătăţii; 

     -răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul 

medico-sanitar din spital; 

     -urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 

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

coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical; 

     -negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în 

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

de asigurări sociale de sănătate; 

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

     -poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Alba în vederea derulării programelor 

naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a 

acestora; 

     -poate încheia contract cu unitatea sanitară de medicină legală din centrul medical universitar la care 

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

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

serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete; 

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

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

acestora; 

    -răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane 

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

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

funcţiilor vitale ale acesteia; 

     -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, de 

îmbunătaţirea calităţii serviciilor hoteliere şi medicale, de igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor 

nosocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii; 

     -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 constată încălcarea acestora. 

D) În domeniul managementului resurselor umane 

     -aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
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     -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 aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor 

de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

     -organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director; numeşte şi revocă, în 

condiţiile legii, membrii comitetului director; 

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

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

indicatorii de performanţă asumaţi; 

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

prevederile legale în vigoare; 

     -încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute în acestea; 

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

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

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

condiţiile legii; 

    -numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau 

examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 7 de zile de la data 

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

indicatorii de performanţă asumaţi; 

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

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

condiţiile menţionate; 

    -deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă 

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

funcţii nu se prezintă nici un candidat în termenul legal; 

    -repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de 

şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la aliniatul de mai sus; 

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

personalul spitalului, în condiţiile legii; 

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

subordine; 

    -realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform 

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

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

    -negociază contractul colectiv de muncă 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 performanţă, al căror nivel se 

aproba anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie; 

    -urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

    -respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

E) În domeniul managementului administrativ 

    -aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă 

a ordonatorului principal de credite; 

    -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 asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii; 

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

prevăzute de lege; 
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   -răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 

valabilităţii acreditării; 

   -asigură 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 Consiliului Judeţean Alba informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în 

administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 

   -răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în 

format scris şi electronic; 

   -aprobă 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 curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

   -împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează 

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

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

    -propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent 

în spital; 

    -informează ordonatorul de credite ierarhic superior cu privire la starea de incapacitate temporară de 

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

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

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

reglementările legale în vigoare; 

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

reglementează activitatea acestuia; 

    -asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze 

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

F) Atribuţiile managerului referitoare la prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale  
    -răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 

în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în funcţie de încadrarea unităţii în 

conformitate cu legea; 

   -participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

   -răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

   -controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale serviciului de 

supraveghere şi controlul infecţiilor nosocomiale, ca structură de activitate în directa subordine şi 

coordonare; 

  -controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu 

responsabilul coordonator al activitatii specifice si cu medicii sefi de secţie; 

    -analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările serviciului 

de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; 

    -verifică şi aprobă evidenţă internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 

solicitarea legală, aferente activitaţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, 

şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate; 

     -solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie initiativă, expertize şi 

investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie 

nosocomială; 

     -angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate. 
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G) Atribuţiile managerului referitoare la gestionarea deşeurilor medicale sunt 

     -iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 

     -asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale; 

     -desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie 

a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmarească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de 

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

specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile 

deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; 

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

elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

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

activităţile medicale; 

  -poate delega atribuţiile menţionate  la cele două aliniate de mai sus către coordonatorul activităţii, de 

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul; 

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

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

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

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

gestionarea deşeurilor medicale. 

H) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii 

   -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

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

a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

    COMITETUL DIRECTOR 

   Art. 24 - În conformitate cu Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.S. nr. 

921/2006, Comitetul Director funcţionează în următoarea componenţă: 

                       -   Manager 

-  Director medical 
-    Director financiar - contabil 

-   Director de îngrijiri 

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

spitalului. 

Art. 25 - Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuţii: 

    -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 prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

    -elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 

compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

    -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; 
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    -analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 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 medicale; 

   -elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

   -la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului 

planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care 

urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii şi răspunde de realizarea acestora; 

   -analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

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

cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Consiliului Judeţean Alba la solicitarea 

acestuia; 

-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; 

      -aprobă tarifele ofertate pentru pachete de servicii medicale indicate de medicul de medicina muncii în 

conformitate cu prevederile Hotărâri Guvernului nr. 355/2007 privind sănătatea lucrătorilor, 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1169/12.12.2011 şi care nu sunt reglementate prin acte 

normative, emise de Ministerul Sănătăţii, în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de 

medicina muncii, cu persoane juridice care au un numar de cel puţin 10 angajaţi. 
Art. 26 Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

   -solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

   -organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/sau 

realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale; 

   -asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

   -asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa 

economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate; 

   -verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de 

activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor 

de desfăşurare a activiăţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru 

infecţie nosocomială; 

           Comitetul director al unităţii sanitare este abilitat să stabilească măsurile administrative 

corespunzătoare în cazul unei izbucniri epidemice. 

 

DIRECTORUL MEDICAL  
Art. 27 - Directorul medical are următoarele atribuţii specifice: 
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   -în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a 

propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

   -monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţilor şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

medicale; 

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

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

   -răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

   -coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

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

laboratoare; 

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

condiţiile legii; 

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

colaborand 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 existentei 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. răspunde de utilizarea 

în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi 

recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi 

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

oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

   -coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 

medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 

   -ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru 

asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 

Art. 28 - Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

   -utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, 

tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de 

sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi 

condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

Art. 29 - Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

   -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

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

a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL 

Art.30 - Director financiar contabil are următoarele atribuţii specifice: 

   -asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate 

cu dispoziţiile legale; 

   -organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea 

corectă şi la timp a înregistrărilor; 

   -asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
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   -propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

  -asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor 

financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

  -participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

  -angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 

obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 

  -analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, 

precum şi pentru situaţii de criză; 

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

datelor contabilităţii; 

  -evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 

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

trezorerie şi terţi; 

  -asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 

  -asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate;  

  -organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din 

contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora, ia măsuri pentru 

prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 

 -asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru 

ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 

 -răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 

 -îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute 

de dispoziţiile legale;  

 -împreună cu serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună 

gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul 

administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de 

furnizare servicii medicale; 

 -organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-

contabile din subordine; 

 -organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 

materiale în unitate. 

Art. 31 - Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

 -planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 

 -derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia; 

 -evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici. 

Art. 32 - Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

 -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

 -să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

DIRECTORUL DE ÎNGRIJIRI 

Art. 33 - Directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii specifice: 

 -controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali 

şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar; 

 -organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie /compartimente; 

 -monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi 

ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

 -monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice; 

 -stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi 

conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii; 
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 -analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie 

medicală continuă organizate în afara instituţiei; 

 -colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi 

cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali; 

 -controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali; 

controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de 

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

 -participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, 

la solicitarea acestora;  

-analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine; 

 -ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări; 

 -asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de 

etică profesională;  

 -ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică 

de către personalul din subordine;  

 -aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi  programarea 

concediilor de odihnă; ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul 

echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 

-asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale 

privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al 

spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale; 

 -asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind 

exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă. 

Art. 34 - Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

 -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

 -să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

CONSILIUL MEDICAL 

Art.35 - Consiliul medical este constituit în baza art. 185 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare şi este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi are ca 

preşedinte pe directorul medical. 

Art.36 - Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt: 

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de 

calitate în scopul cresterii gradului de satisfacţie a pacientilor; 

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor 

profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

c) elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului în limita bugetului estimat; 

d) întărirea disciplinei economico-financiare; 

e) desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţii medicale desfăşurate 

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

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

de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului. 

Art. 37 - Alte atribuţii ale consiliului medical sunt: 

a) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 

spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 

b) elaborează planul anual de îmbunătire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl 

supune spre aprobare Managerului; 

c) înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 

medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

d) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face propuneri 

Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
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e) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura şi numărul 

acestora la nivelul spitalului, după caz; 

f) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

g) înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a 

personalului medico-sanitar; 

h) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate 

la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 

i) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul 

personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 

j) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

k) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

1) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite prin echipe 

multidisciplinare, care se constituie la nivelul unităţii prin decizia managerului (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc); 

m) participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte 

situaţii speciale; 

n) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea 

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

o) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor 

trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

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

condiţiile legii; 

r) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la 

activitatea medicală a spitalului; 

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

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

condiţiile legii;  

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

domeniul sanitar. Consiliul Medical se întruneşte cel putin o data pe lună sau ori de câte ori este nevoie, 

la solicitarea preşedintelului sau cel puţin a 2/3 din membrii acestuia şi ia hotărâri cu majoritatea simplă 

a celor prezenţi. 
      Activitatea desfăşurată de Consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de şedinţă, iar 

un exemplar din acest proces verbal se depune spre ştiinţă managerului unităţii 

 

CONSILIUL ETIC 

Art. 38 - Se constituie consiliul etic conform art.185 din Legea nr.95/2006 cu modificările şi 

completările apărute, şi este format potrivit prevederilor OMS nr.1209/2006  din 5 membri, pentru o 

perioada de 3 ani, având următoarea componenţă: 

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

avizul Consiliului medical; 

  -un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, după caz  consilierul juridic; 

  -directorul de îngrijiri al unităţii sanitare; 

  -un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba; 

  -un secretar, fără drept de vot. 

Art.39 - Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic s-a făcut de către comitetul director al 

spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic s-a făcut prin decizie internă a managerului. 

Art.40 - Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, de decanul de 

vârstă al medicilor. 

Art.41 - 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. 

Art.42- Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 
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a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor 

de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; 

bverifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor 

prevazute 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. 

Art.43 - Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, 

atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. 

Art.44 - Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu 

ascultarea părţilor implicate, inclusiv daca este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri 

suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. 

Art.45 - Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

SECŢIUNEA III-a 

FINANŢAREA SPITALULUI 

 

Art.46 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este instituţie publică, funcţionează pe principiul 

autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile 

medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu C.A.S. Alba precum şi din alte surse conform legii. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind 

realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 

          Autonomia financiară este: 

a) Organizarea activităţii spitalului pe baza BVC aprobat de conducerea unităţii şi cu acordul 

ordonatorului de credite ierarhic superior; 

b) Elaborarea BVC pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe 

baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, Spitalul are 

obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi 

obiectivele din anul bugetar pe titluri articole şi aliniate, conform clasificaţiei bugetare. 

Art.47 - Contractul de furnizare de servicii medicale cu CAS Alba reprezintă sursa principală a 

veniturilor din cadrul BVC şi se negociază de către manager şi comitetul director al spitalului cu 

conducerea CAS Alba , în condiţiile stabilite în contractul–cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În cazul refuzului uneia dintre părţi de a 

semna contractul de servicii medicale se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Alba precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care în termen de 

maximum 10 zile soluţionează divergenţele. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se aprobă, în condiţiile 

legii, în termen de cel mult 10 zile de la data contractării serviciilor medicale cu C.A.S Alba. Execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial la autoritatea locală. 

Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de servicii 

medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea 

prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate. 
 Art.48 - Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii, pentru: 

a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, investiţii în continuare, nominalizate în listele programului de 

investiţii, anexa la bugetul MS din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor, 

b) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale participă la 

achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5 % din valoarea acestora; 
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c) reparaţii capitale la spital, în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale participă cu 

fonduri în cuantum de minimum 3 % din valoarea acestora; 

d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi 

expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice 

locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5 % din valoarea acestora; 

Art.49 - Bugetul local participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, 

respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu 

echipamente medicale a spitalului transferat, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie 

din bugetul local. 

Art.50 - Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: 

a) donaţii şi sponsorizări; 

b) legate; 

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică, 

d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală de către alţi furnizori de servicii 

medicale, în condiţiile legii;  

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu CAS private sau cu operatori economici; 

f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cerea unor terţi; 

h) servicii de asistenţaă medicală la domiciliu acordate la cererea pacienţilor sau după caz, în baza unui 

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

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

i) contracte de cercetare; 

j) alte surse, conform legii. 

Art.51 - Spitalul poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Alba în vederea 

derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu 

structura organizatorică a spitalului, pentru: 

a) desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor 

medicale, CSM, Dispensar TBC, cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii; 

c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului  şi o parte a cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru 

UPU-SMURD; 

d) asigurarea drepturilor salariale  şi a burselor pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-

VII. 

Sumele necesare pentru derularea acestor contracte se asigură din fonduri de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Art.52 -Auditul public intern se exercita de către un compartiment funcţional de audit la nivelul 

spitalului. 

Art.53 - Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse: 

a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în BVC spital, cu păstrarea echilibrului financiar; 

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea 

dispoziţiilor în vigoare; 

c) sponsorizări cu destinaţia,dezvoltare; 

d) o cotă de 20% din excedentul BVC înregistrat la finele exerciţiului finaciar; 

e) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii. 

Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului. Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele 

anului se reportează în anul următor, fiind utilizat pentru dotarea spitalului. 

 

SECTIUNEA IV-a 
 

COMISIILE CARE FUNCTIONEAZĂ ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 

ALBA IULIA 

 

Art. 54 - Pentru analiza unor probleme complexe care intereseaza activitatea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi subunităţile sale, se instituie următoarele comisii: 
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a) Comisia Medicamentului şi Comisia Terapeutică are ca atribuţii: 

-stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia 

spitalului;-stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri 

bine selecţionate şi documentate medicale, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte 

criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; 

-analizează şi avizează necesarul de medicamente şi materiale sanitare întocmite de farmacistul diriginte 

şi medicii şefi de secţie; 

-verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; 

-comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în 

funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni; 

-comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel 

tratament se consideră inutil; 

-verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform 

legislaţiei în vigoare; 

-informează în permanenţă conducerea spitalului prin înaintarea unei copii a procesului-verbal întocmit 

la fiecare şedinţă; 

-analizează consumul de medicamente în ambulator şi identificarea modalităţii de ameliorare a relaţiei 

cost-consum; 

-activitatea Comisiei Medicamentului se desfăşoară în şedinţe care au loc săptămânal. 

b) Comisia de dietă 

Comisia de dietă - este numită prin Decizie internă a managerului unităţii şi este constituită din 

reprezentanţi ai Comitetului Director, de personal administrativ şi de asistenţii de dietă, preşedintele 

comisiei fiind numit din rândul medicilor internişti. Această comisie se întruneşte lunar sau ori de câte 

ori există solicitări şi va urmări următoarele obiective: 

-existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 

-modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

-calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

-pregătirea şi distribuirea alimentelor; 

-modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor; 

-respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; 

-asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente de la recepţie până 

eliberarea către secţii; 

-controlul stării de sănătate al personalului Blocului Alimentar; 

-determinarea oportunităţii acordării limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente. 

c) Comisia de transfuzii şi hemovigilenţă 

    Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă cu următoarea componenţă: 

-medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital, care îndeplineşte funcţia de preşedinte; 

-reprezentanţi ai principalelor secţii utilizatoare de terapie transfuzională din spital( minimum chirurgie, 

obstetrică –ginecologie, pediatrie, anestezie-terapie intensivă); 

-un reprezentant al farmaciei spitalului; 

-un reprezentant al serviciului financiar-contabilitate; 

-un reprezentant al centrului de transfuzie sanguină teritorial; 

  Responsabilităţile comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital sunt: 

-monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului; 

-elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de 

utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 

-evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de 

personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital; 

-monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; 

-organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea 

cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe; 

-elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului 

de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de 

transfuzie sanguină. 

d) Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti 
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În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi ord. MSP nr. 921/2006 la nivelul spitalului se constituie --

Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti,  

Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti s-a făcut prin decizie internă a Managerului. 

       Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are următoarea componenţă: 
- Preşedinte - directorul medical al unităţii; 

- Membrii - şef laborator anatomie patologică; 

- un medic specialitatea interne; 

- un medic specialitatea chirurgie; 

- un medic specialitatea terapie intensivă; 

- un medic specialitatea neonatologie; 

- directorul de îngrijiri medicale. 

      Atribuţiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti sunt: 

-analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, diagnosticul 

anatomo-patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic): 

-evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de 

externare şi final (anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică; 

-realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi al numărului de necropsii în raport cu numărul de 

internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor; 

-dezbaterea cazurilor, aduce în atent ie cele mai noi şi corespunzătoare tratamente medicale care se aplica 

pacienţilor din spital reprezentand o modalitate de crestere a nivelului stiintific al echipei medicale; 

-aduce la cunoştinţa membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în vederea optimizării 

activităţii medicale. 

     Comisia de analiză a deceselor întraspitaliceşti se va întruni ori de câte ori este nevoie, dar nu mai 

puţin  de o dată pe trimestru. 

     Procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de analiză a deceselor întraspitaliceşti vor fi inaintate spre 

analiza Managerului/Directorului medical/Consiliului medical. 

   e) Comisia de studii clinice în domeniul medicamentului. 
    Comisia de studii clinice în domeniul medicamentului se nominalizează prin decizie de către 

managerul unităţii şi va avea următoarele atribuţii: 

-se va preocupa de asigurarea calitaţii studiilor clinice cu sau fără beneficii terapeutice în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare, independent de echipa de cercetare; 

-va desfaşura activitatea în baza procedurii de lucru scrisă, stabilită la nivel de unitate; 

-păstrează înregistrări scrise privind activitatea ei şi procesele verbale ale întâlnirilor; 

-acţionează în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic şi cu reglementările legale în 

vigoare; 

-evaluează studiul clinic propus şi îsi exprimă în scris punctul de vedere. 

f) Nucleul de calitate 
   Nucleul de calitate - este constituit în baza Ordinului Casei Naţionale de Sănătate nr. 

559/874/4017/2001 în vederea monitorizării activităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. 

   Nucleul de calitate se va întruni bilunar, şi va raporta trimestrial Casei Judeţene de Asigurări de  

Sănătate Alba şi Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba indicatorii de calitate stabiliţi de comun 

acord cu CNAS, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România. 

  Nucleul de Calitate are următoarele atribuţii: 

-asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor prin urmărirea 

respectării criteriilor de calitate; 

-întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia; 

- prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pentru 

fiecare secţie şi global pe unitate, conducerii. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de secţii; 

- organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din unitatea spitalicească. 

Pentru aceasta la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie; 
- elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, 

program vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia) ce vor fi puse la 

dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie. 

 g) Comisia de analiză DRG 
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Componenţa Comisiei de analiza D.R.G. este propusă de către Consiliul medical şi aprobată în şedinţa  

Comitetului director, fiind numită prin decizie internă de către manager. 

 Atribuţiile Comisiei de analiză D.R.G. sunt: 

-analiza corectitudinii codificării în sistem D.R.G; 

-colaborarea cu persoanele/firma implicată în auditarea pentru sistemul D.R.G; 

-implementarea măsurilor şi corecturilor sugerate de auditorul D.R.G; 

-prelucrarea şi sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii şi compartimente şi transmiterea lor 

spre rezolvare auditorului D.R.G; 

-instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem D.R.G; 

-îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem DRG la nivel de secţii; 

-urmărirea concordanţei între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu diagnosticul la 

externare; 

-evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor şi a procentului pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din 

totalul pacienţilor externaţi din secţiile cu profil chirurgical. 

     Comisia D.R.G. se va întruni ori de câte ori este nevoie. 

     Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei D.R.G. vor fi înaintate spre 

analiza Consiliului medical şi Managerului unităţii. 

     Membrii comisiei fac parte şi din comisia mixtă CJAS - Spital pentru revalidarea foilor de observaţie 

invalidate DRG, care are ca atribuţii: 

- lunar face analiza FO nevalidate de INCDS; 

- face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri 

nevalidate; 

-prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor efectuate şi propuneri 

pentru îmbunătăţirea activităţii. 

h) Comitet de securitate şi sănătate în muncă 

Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la elaborarea şi 

aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi 

Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este format din: 

-managerul spitalului sau reprezentantul său legal; 

-reprezentanţi din cadrul Compartimentului securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 

cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă; 

-reprezentanţi ai angajaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii angajaţilor; 

-medicul de medicină a muncii. 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are urmatoarele atribuţii: 

-aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 

-urmareşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi 

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

-analizează factorii de risc de accidente şi impacientire profesională, existenţi la locurile de muncă; 

-analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a impacientirilor 

profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

-efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi impacientirilor profesionale; 

-efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

-informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate; 

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

producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc), cu implicaţii în domeniul 

protecţiei muncii; 

-dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul 

unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost 

intreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţia 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, 

tinând seama de factorii de risc identificaţi; 
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-verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut 

ca efect diminuarea capacităţii de muncă. 

    La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a 

asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii; 

   Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul 

public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României; 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt 

încadraţi cel puţin 50 salariaţi. 

    i) Comitetul pentru situaţii de Urgenţă 

     Asistenţa de urgenţă în cazul accidentelor colective, calamităţilor şi dezastrelor va fi coordonată de 

inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti, sau direct de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă conform planurilor naţionale aprobate. 

    Pentru situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, se vor 

întocmi planuri de acţiune comune şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, care vor fi puse în 

aplicare la solicitarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

    În situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, acordarea 

asistenţei la nivel spitalicesc se va face şi în unităţile spitaliceşti aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu 

reţea sanitară proprie Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă poate 

dispune echipajelor Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare dintr-un judeţ participarea la 

intervenţie la un accident colectiv sau o zonă calamitată din alt judeţ. La nevoie, el poate dispune, cu 

acordul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii Publice, 

participarea la intervenţii, în alt judeţ, a unor echipaje ale serviciilor publice sau private de ambulanţă 

dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. 

    În cazul epidemiilor şi/sau pandemiilor, coordonarea activităţii de intervenţie se face de către 

comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 

Sănătăţii Publice, după caz, potrivit legii. Managerii generali şi directorii medicali ai serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, medicii- şefi ai Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare 

şi descarcerare, precum şi medicii-şefi ai unităţilor de primire a urgenţelor vor urma cursuri în 

managementul dezastrelor organizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau de Ministerul Administraţiei 

şi Internelor. 

   Desemnarea nominală a membrilor Comitetului pentru situaţii de Urgenţă se realizează de către 

Comitetul Director al spitalului, iar numirea membrilor Comitetului pentru situaţii de Urgenţă se face 

prin decizie internă a Managerului.  

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

nemijlocită a conducătorului instituţiei, în calitate de preşedinte. 

    Din acesta fac parte un număr variabil de membrii numiţi dintre şefii de secţii, şefii serviciilor şi 

birourilor din organigramă, care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, 

consultanţi, precum şi conducători ai punctelor de lucru care prin specificul activităţii constituie factori 

de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 

    Comitetul pentru situaţii de urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata 

stării de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru 

pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 

     Acesta asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24 din Ordonanţa de Urgenţă nr 

21/2004 privind Sistemul Naţional de management al situaţiilor de urgenţă, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.15/2004. 

    Atribuţiile specifice ale Comitetului pentru situaţii de Urgenţă: 

- în perioada pre dezastru (potenţiale situaţii de urgenţă): 

 identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din competenţa Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

● organizează culegerea de informaţii şi fluxul informaţional – decizional;  

● analizează şi avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă. 

● informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Alba (Centrul 

Operaţional), privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

● informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă; 
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● coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de urgenţă; 

● solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de management al 

situaţiilor de urgenţă; 

● se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea şefului comitetului pentru 

situaţii de urgenţă pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, 

protecţie şi intervenţie prezentate în planul de activităţi şi planul de pregătire pentru intervenţie şi în 

planul privind gestionarea şi managementului situaţiilor de urgenţă; 

● elaborează Planurile anuale de activităţi şi de pregătire pentru intervenţie şi Extras din Planul de 

analiză şi acoperire a riscurilor; 

● îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

- în timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă): 

● informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Alba (Centrul Operaţional), 

privind apariţia situaţiilor de urgenţă; 

● analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a acesteia; 

● declară starea de alertă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

● pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de intervenţie (pe tipuri de riscuri identificate), funcţie de 

situaţia concretă din zonă; 

● evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în secţiile spitalului şi stabileşte măsurile şi 

acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

● dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau specialişti în 

domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi luare de decizii, precum şi pentru 

coordonarea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie; 

● dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din zonele ce 

pot fi afectate; 

● dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate; 

● informează Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă asupra activităţii desfăşurate; 

● stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale; 

● asigură evacuarea personalului, bolnavilor, aparţinătorilor şi bunurilor din zonele afectate; 

● îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau Comitetul Local pentru Situaţii 

de Urgenţă Alba. 

- în perioada post - dezastru: 

● desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a obiectivelor(zonelor) 

afectate; 

● organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi pagubelor 

produse, în vederea comunicării acestora la CLSU; 

● analizează cauzele producerii situaţiilor de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi limitare a 

efectelor; 

● asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, acţiunile 

întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare; 

● analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de refacere; 

● reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe; 

● îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau CLSU- Alba. 

ECHIPE DE INTERVENŢIE constituite pe tipuri de risc, astfel: 

a) Echipa de înştiinţare – alarmare având următoarele atribuţii: 

    - transmiterea la ordin a mesajelor de avertizare şi alarmare a salariaţilor societăţii, a modului de 

acţiune şi măsurile ce se iau în cadrul societăţii; 

    - execută alte ordine ale şefului  comitetului pentru situaţii de urgenţă, care privesc întregul personal. 

b) Echipa de prevenire, cercetare , observare şi intervenţie în caz de incendiu având următoarele 

atribuţii: 

   -monitorizarea direcţiei de poluare a norului toxic; 

   -în cazul evacuării, marcarea zonelor, a drumurilor contaminate; 

   -cercetarea întergului perimetru al instituţiei pentru a preîntâmpina intoxicarea cu amoniac sau clor a 

unor persoane ( persoane intoxicate în stare de inconştienţă); 

   -verifică starea clădirilor şi a instalaţiilor ; 
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   - izolează prin benzi de avertizare clădirile care prezintă pericol de cădere, respectiv instalaţiile care 

prezintă pericol de explozie sau accidentare; 

  -verifică dacă există persoane blocate sau aflate sub dărămături; 

  -participă la stingerea unor incendii apărute; 

  -execută alte ordine ale şefului comitetului pentru situaţii de urgenţă, care privesc întregul personal; 

  -informează permanent şeful comitetului pentru situaţii de urgenţă despre situaţia existentă şi de 

măsurile luate. 

c) Echipa de deblocare, salvare-evacuare având următoarele atribuţii: 

    -ajută la evacuarea personalului din zonele afectate; 

    -acţionează pentru salvarea persoanelor aflate sub dărămături sau blocate şi transportarea lor în locurile 

sigure stabilite prin planul de evacuare; 

   -verifică dacă există victime; 

   -acţionează pentru deblocarea căilor de comunicatii; 

   -execută alte ordine ale şefului comitetului pentru situaţii de urgenţă, care privesc întregul personal; 

    -informează permanent şeful comitetului pentru situaţii de urgenţă despre situaţia existentă şi de 

măsurile luate. 

d) Echipele energetică – instalaţii având următoarele atribuţii: 

  -oprirea utilitătilor: gaz metan, energie electrica, apă, energie termică, instalaţii, dacă este cazul; 

 -verifică starea reţelelor gaz metan, energie electrică,apă,energie termică, telecomunicaţii;                                            

-execută alte ordine ale şefului comitetului pentru situaţii de urgenţă, care privesc întregul personal; 

 -informează permanent şeful comitetului pentru situaţii de urgenţă despre situaţia existentă şi de 

măsurile luate. 

e) Echipa sanitară având următoarele atribuţii: 

    -prezentarea la sediul spitalului, secţiei, imediat ce au fost anunţaţi de producerea unei situaţii de 

urgenţă; 

   -acordarea primului ajutor răniţilor; 

   -anunţarea SMURD în situaţii mai grave,dacă este nevoie de intervenţia medicilor; 

   -informează permanent şeful comitetului pentru situaţii de urgenţă despre situatia celor răniţi sau 

intoxicaţi şi de măsurile luate. 

Atribuţiile personalului pe linie de Situaţii de Urgenţă 

Manager 

 - este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă ; 

- şeful comitetului pentru situaţii de urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul situaţiilor de 

urgenţă. 

Director Medical 

-Vicepreşedinte şi Responsabil deblocare-salvare evacuare în cadrul comitetului pentru situaţii de 

urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă. 

Director Financiar Contabil 

-Vicepreşedinte, Responsabil achiziţii, rechiziţii în cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă din 

cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă. 

Director Îngrijiri Medicale 

-Vicepreşedinte Şef echipă sanitară în cadrul cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă din cadrul 

structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă. 

f) Şef birou Achiziţii Publice 

-Vicepreşedinte, Responsabil aprovizionare meridicamente şi materiale sanitare în cadrul comitetului 

pentru situaţii de urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă. 

Consilier juridic 

-Vicepreşedinte, Consilier juridic în cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă din cadrul structurilor 

pentru managementul Situaţiilor de urgenţă. Şefii de secţii / compartimente / laboratoare / farmacist 

-Membrii în cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul 

Situaţiilor de urgenţă. 

 g) Şef Serviciu administrativ , tehnic şi PSM 

- Membru, Şef echipă deblocare salvare evacuare în cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă din 

cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

 h) Sef serv. RUNOS 
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- Şef echipa de înştiinţare – alarmare din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

Compartiment I.T. 

- Adj. Şef echipă de înştiinţare – alarmare din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de 

Urgenţă.  

 i) Cadru tehnic PSI 

- Şef de echipă de prevenire, cercetare , observare şi intervenţie în caz de incendiu din cadrul structurilor 

pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

j) Şef formaţie muncitori 

- Şef echipă energetică – instalaţii din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

  Comisia de inventariere a patrimoniului 

  Comisia de inventariere a patrimoniului- se numeşte prin Decizie a managerului unităţii şi are 

următoarele atribuţii: 

-efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere; 

-efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor legale; 

-efectuarea inventarierii bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie; 

-întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabilind situaţia 

scăzămintelor legale şi a compensărilor şi le supun aprobării; determinarea minusurilor şi plusurilor de 

gestiune conform reglementărilor legale; 

-întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii şi le supune spre aprobare: 

-face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere; 

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

gestiuni şi informează asupra unor bunuri fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizabile. 

k) Comisia de disciplină      
  În conformitate cu Legea nr.53/2003 şi cu aprobarea Comitetului Director funcţionează Comisia de 

Disciplină care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de 

nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare, a 

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară. 

 Atribuţiile Comisiei de Disciplină sunt următoarele: 

-Stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

-Analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

-Verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

-Efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 

-Stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată. 

 

TITLUL III 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE 

 

STRUCTURA ACTIVITAŢII MEDICALE 

 

CAPITOLUL I - SECŢIA CU PATURI 
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art.55 - Secţiile cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate. 

Art.56 - Secţia cu paturi se organizează pe profil de specialitate şi are conform OMS 1845/1995 o 

capacitate de minim 25 paturi şi maxim 75 paturi cu excepţia Secţiei de ATI care se constituie cu minim 

15 paturi. Secţia cu paturi asigură cazarea şi îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în 

spital. 

Secţia cu paturi este condusă de unul din medicii din secţie care îndeplineşte funcţia de medic şef secţie 

şi este ajutat de o asistentă medicală şefă din cadrul personalului mediu din Secţia respectivă. 

Coordonarea activităţii de specialitate în cazul în care nu se poate organiza secţia, se asigură de unul din 
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medicii desemnaţi de conducerea spitalului. Funcţia de medic şef secţie se ocupă conform prevederilor 

OMS 1406/2006. 
Art. 57 - Din structura cu paturi a Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia fac parte un număr de 15 

secţii cu 14 compartimente integrate şi 8 compartimente independente , amplasate în sistem pavilionar. 

Art. 58 - Primirea pacienţilor se efectuează prin serviciul de preluare - primire al secţiilor. 

Art. 59 - Internarea pacienţilor se face pe baza biletului de internare, în baza recomandării de internare a 

medicului, a buletinului de identitate, sau altui act care atesta identitatea şi pe baza recomandării de 

internare a medicului din ambulatoriul spitalului, fiind exceptate cazurile de urgenţă. Internarea 

pacienţilor, cu exceptia urgenţelor medico-chirurgicale, se aprobă de medicul şef de 

secţie. 

Art.60 - La 24 ore de la internare, şeful de secţie va analiza oportunitatea necesităţii continuării 

spitalizării pentru toţi pacienţii internaţi. 

Art.61 - Pentru internările la cerere, costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza 

tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de fiecare unitate furnizoare. 

Serviciile medicale spitaliceşti constau din: 

- Consultaţii; 

- Investigaţii; 

- tratament medical sau chirurgical; 

- îngrijire medicală, asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare, numai pe perioada 

internării, cazare, şi masă. 

Asiguraţii suportă contravaloarea: 

-serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (definirea gradului de confort este stabilită prin norme); 

-servicii medicale efectuate la cerere; 

-servicii medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările legale în 

vigoare; 

-alte cazuri prevăzute de lege. 
Art.62 - Repartizarea pacienţilor în secţie, pe saloane se face avându-se în vedere natura şi gravitatea 

bolii, sexul, iar în secţiile de pediatrie, pe grupe de afecţiuni şi grupe de vârstă, cu asigurarea măsurilor 

de profilaxie a infecţiilor nosocomiale. 

Art.63- Însoţitorii copiilor pacienţi ţn vârstă de până la 3 ani, precum şi însoţitorii copiilor cu handicap, 

beneficiază de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de asigurări de sănătate în condiţiile în care au 

recomandarea medicului care îngrijeste copilul pacient internat şi mama care alăptează.  

Art.64 - Pacientul poate fi transferat dintr-o secţie în alta, sau dintr-un spital în altul, asigurându-se în 

prealabil în mod obligatoriu, locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul mijlocul de transport. 

Art.65 În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi completată obligatoriu în Unitatea de Primire 

urgenţe, înainte de trimiterea bolnavului în secţie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi 

a decis şi vizat internarea. 

Art.66 În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu până la sfârşitul 

programului de lucru zilnic. în foaia de observaţie se va menţiona obligatoriu planul terapeutic şi 

tratamentul necesar începând cu prima zi de internare cât şi diagnosticul principal şi cel (cele) secundare. 
Art.67 - În secţiile din specialitatile de bază se pot interna pacienţi cu afecţiuni din specialităţile 

înrudite, în cazul când nu există secţii pe aceste profile, asigurându-se asistenţa medicală corespunzătoare 

afecţiunii. 

Art.68 - La terminarea tratamentului externarea pacienţilor se face pe baza biletului de ieşire din spital 

/scrisoare medicală , întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de secţie, sau a medicului 

care asigură coordonarea de specialitate. 

La externare, biletul de ieşire/scrisoarea medicală se înmânează pacientului, iar foaia de observaţie se 

îndosariază. 

Art.69 - Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele 

posibile asupra stării lui de sănătate. Aceasta se consemnează sub semnatura pacientului şi a medicului, 

în foaia de observaţie. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase 

transmisibile, a pacienţilor mintali periculoşi. 

Art. 70 - Declararea la organele de stare civilă a nou nîscuţilor şi a decedaţilor se face pe baza actelor de 

verificare a naşterilor şi a deceselor, întocmite de medicii din secţiile respective. 
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Art. 71 - Pentru copiii născuţi în spital şi a căror naştere nu a fost înregistrată la starea civilă din caz de 

forţa majoră, abandon, sau neglijenţî celor obligaţi la aceasta, se va face declaraţie de înregistrare a 

naşterii din oficiu. În acest sens şeful de secţie delegă o persoană - asistentul social care să facă 

înregistrarea copilului la starea civilă pe baza buletinului propriu şi a actului constatator al naşterii, în 

termen de 15 zile, sau cu aprobarea primarului în termen de până la un an de la naştere. 

 

SECŢIUNEA a II-a 

ATRIBUŢIILE SECŢIEI CU PATURI 

 

Art. 72 - Secţia cu paturi are următoarele atribuţii: 

- acordarea asistenţei medicale; 

- îndrumarea tehnică şi profesională a asistenţei medicale; 

- promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare. 

A. Cu privire la asistenţa medicală: 

a) La primire 

-examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a pacienţilor pentru internare; 

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

ajunge în secţie; 

-asigurarea trusei de urgenţî, conform instrucţiunilor MS; 

- igienizarea pacienţilor, dezinfecţia şi deparazitarea pacienţilor şi efectelor; 

- asigurarea transportului pacienţilor în secţie; 

- asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului, pentru pacienţii care se transferă în alte 

unităţi sanitare; 

-ţinerea evidenţei zilnice a mişcării pacienţilor şi asigurarea comunicării locurilor libere la Ambulatoriul 

spitalului. 

b) În secţie:- repartizarea pacienţilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea 

infecţiilor nosocomiale; 

-asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a pacienţilor în ziua internării; 

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

-declararea cazurilor de boli infecto-contagioase şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în 

vigoare; 

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

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

procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, 

medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, 

instrumentarului şi aparaturii medicale; 

-asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internării; 

-asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor MS; 

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

interzisă păstrarea medicamentelor la patul pacientului; 

-asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce; 

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

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

mesei, de igienă personală, de primirea vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia; 

-asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de Pediatrie şi Neonatologie Neonatologie – 

Prematuri; 

-transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacienţii externaţi unităţilor 

sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;  

-educaţia sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor. 

B. Cu privire la îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală 

-îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în 

profilul respectiv, în Ambulatoriul Integrat Spitalului; 

-urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 

-asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii 

personalului medico-sanitar aflat în stagii practice; 
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-analiza periodică a stării de sănătate a populaîiei a calităţii asistenţei medicale (concordanţa 

diagnosticului între Ambulatoriul Integrat şi Spital, respectarea tratamentului indicat), precum şi a altor 

aspecte. 

C. Cu privire la promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare 
-asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

-asigurarea conditiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a 

personalului; 

-asigurarea condiţiilor pentru asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din 

domeniul medical; 

-efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi 

tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar. 

 

SECŢIUNEA III-a 

SARCINILE PERSONALULUI 

 

Art.73 - MEDIC ŞEF DE SECŢIE CU PROFIL MEDICAL 

Sarcini generale 

-respectă atribuţiile din contractul de administrare, din Regulamentul Intern, din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare şi Codul de conduită al personalului spitalului; 

-îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi 

răspunde de calitatea actului medical; 

-organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind responsabil de realizarea 

indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare; 

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

din secţiei; 

-propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de 

realizarea planului aprobat; 

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

-evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de 

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

transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

-angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

-aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei; 

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

elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

-înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

-întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, 

prevăzuţi în anexa la contractul de administrare; 

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

spitalului; 

-răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului; 

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

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

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

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

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

subordine, în vederea aprobării de către manager; 

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

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

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

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

aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă; 
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- hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării după primele 24 de ore de la internare; 

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

secţiei; 

- evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii 

organizatorice şi fişei postului, în cadrul echipei de evaluare; 

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

cadrul secţiei; 

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

nosocomiale în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

-asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din 

subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

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

confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

secţiei; 

-urmăreşte încheierea contractelor de asigurare, de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

-în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform 

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

care se aprobă de conducătorul spitalului; 

-propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, 

cu aprobarea consiliului medical; 

-răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

-propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital; 

-asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii secţiei, 

circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, ROI, ROF şi fişa postului. 

Sarcini specifice 

-îndrumarea şi realizarea activităţilor de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei; 

-răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea pacienţilor în secţia cu paturi; 

-organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie se analizează evenimentele din 

secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare; 

-delegă parte din atribuţiile de mai jos medicilor primari sau specialişti din sectie; 

-controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului; 

aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotăreşte momentul externării pacienţilor; 

-organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie; 

-organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în 

vigoare; 

-organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţa medicală împreună cu cabinetele de profil 

similar din Ambulatoriul Integrat al spitalului şi ia măsuri corespunzatoare pentru îmbunătăţire; 

-colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării 

tratamentului corespunzător; 

-urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament 

-controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii 

infecţiilor nosocomiale; 

-controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce; 

-controlează completarea foilor de observaţie clinică a pacienţilor în primele 24 ore de la internare şi de 

înscrierea zilnică a evoluţiei şi tratamentului aplicat; 

-controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite în 

secţii; 

-răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine 

propune planul de formare/perfecţionare a personalului din subordine şi după aprobarea acestuia de către 

manager, răspunde de realizarea acesteia; 

-controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare; 
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-controlează modul de păstrare în secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ( foaia de 

observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletinul de analize medicale, biletul de trimitere, 

etc.); 

-răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi 

face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

-controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor ăi evitarea polipragmaziei; 

răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

-controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire; 

-organizează activitatea de educaţie sanitară, controleaza şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, 

servirea mesei şi primirea vizitelor de către pacienţi; 

-analizează lunar concordanţa diagnosticului dintre Ambulatoriul Integrat şi Spital, trimiterile între 

acestea, concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic şi alte aspecte calitative ale asistenţei 

medicale; 

-organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 

-controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; 

-informează conducerea Spitalului asupra activităţii secţiei; 

-asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de medicamente şi materiale sanitare. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MSP nr.916/2006: 

-organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual 

de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară; 

-răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Responsabilitatile şi competentele manageriale ale şefilor de secţie: 

-stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

-organizează şi răspunde de activitatea didactică desfăsurată în sectie; 

-fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 

-propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 

-organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 

-face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 

-propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

-gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului. 

Art. 74 - MEDIC ŞEF DE SECŢIE CU PROFIL CHIRURGICAL 

Sarcini generale 

-respectă atribuţiile din contractul de administrare, din Regulamentul Intern, din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare şi Codul de conduită al personalului spitalului; 

-îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi 

răspunde de calitatea actului medical; 

-organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind responsabil de realizarea 

indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare; 

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

din secţiei; 

-propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de 

realizarea planului aprobat; 

-răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico- sanitar din cadrul secţiei; 
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-evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de 

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

transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

-angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

-aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei; 

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

elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

-înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

-întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, 

prevăzuţi în anexa la contractul de administrare; 

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

spitalului; 

-răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului; 

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

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

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

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

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

subordine, în vederea aprobării de către manager; 

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

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

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

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

aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă; 

-hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării după primele 24 de ore de la internare; 

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

secţiei; 

-evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii 

organizatorice şi fişei postului, în cadrul echipei de evaluare; 

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

cadrul secţiei; 

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

nosocomiale în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

-asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din 

subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

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

confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

secţiei; 

-urmăreşte încheierea contractelor de asigurare, de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

-în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform 

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

care se aprobă de conducătorul spitalului; 

-propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, 

cu aprobarea consiliului medical; 

-răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital; 

-asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii secţiei, 

circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, ROI, ROF şi fişa postului. 

Sarcini specifice 
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- răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului şi a indicaţiilor operatorii; 

-asigură condiţii de organizare şi funţionare a blocurilor operatorii, blocurilor de naşteri şi a celorlalte 

mşsuri necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime; 

-îndrumarea şi realizarea activităţilor de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei; 

-răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea pacienţilor în secţia cu paturi; 

-organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie se analizează evenimentele din 

secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare; 

-delegă parte din atribuţiile de mai jos medicilor primari din secţie; 

-controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, 

aplicarea corectă a indicatiilor terapeutice şi hotăreşte momentul externării pacienţilor; 

-organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie; 

-organizează şi răspunde de activitatea de contravizita şi garda în secţie, conform reglementărilor ăn 

vigoare; 

-organizează analiza periodica a calităţii muncii de asistenţa medicală împreună cu cabinetele de profil 

similar din Ambulatoriul Integrat al spitalului şi ia măsuri corespunzatoare pentru îmbunătăţire; 

-colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării 

tratamentului corespunzător; 

-urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament; 

-controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea 

prevenirii infecţiilor nosocomiale; 

-controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce; 

-controlează completarea foilor de observaţie clinică a pacienţilor în primele 24 de ore de la internare şi 

de înscrierea zilnică a evoluţiei şi tratamentului aplicat; 

-controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în 

secţii; 

-răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine; 

-controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externere; 

-controlează modul de păstrare în secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de 

observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletinul de analize medicale, biletul de trimitere, 

etc.); 

-răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi intregului inventar al secţiei şi 

face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

-controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; 

-răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

-controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire; 

-organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, 

servirea mesei şi primirea vizitelor de către pacienţi; 

-analizează lunar concordanţa diagnosticului dintre Ambulatoriul Integrat şi Spital, trimiterile între 

acestea, concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic şi alte aspecte calitative ale asistenţei 

medicale; 

-organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 

-controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; 

-informează conducerea Spitalului asupra activităţii secţiei: 

-întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 

-asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de medicamente şi materiale sanitare; 

-răspunde de raportarea datelor lunare privind decontările pe baza de tarif pe caz rezolvat(DRG) în 

funcţie de numărul de cazuri externate, raportate şi validate în limita valorii de contract. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MSP nr.916/2006: 

-organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual 

de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară; 

-răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 
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Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Responsabilităţile şi competentele manageriale ale şefilor de secţie: 

-stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

-organizează şi răspunde de activitatea didactică desfăsurată în secţie; 

-fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 

-propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 

-organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 

-face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 

-propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

-gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului. 

Art. 75 - MEDIC ŞEF DE SECŢIE CU PROFIL PSIHIATRIE 

Sarcini generale 

-respectă atribuţiile din contractul de administrare, din Regulamentul Intern, din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare şi Codul de conduită al personalului spitalului; 

-îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi 

răspunde de calitatea actului medical; 

-organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind responsabil de realizarea 

indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;  

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

din secţiei; 

-propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de 

realizarea planului aprobat; 

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

-evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de 

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

transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

-angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

-aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei; 

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

elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

-înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

-întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţie, 

prevăzuţi în anexa la contractul de administrare; 

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

spitalului; 

-răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului; 

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

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

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

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

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

subordine, în vederea aprobării de către manager; 

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

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

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

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

aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă; 

-hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării după primele 24 de ore de la internare; 
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avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul 

secţiei; 

-evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii 

organizatorice şi fişei postului, în cadrul echipei de evaluare; 

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

cadrul secţiei; 

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

nosocomiale în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

-asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din 

subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

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

confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

secţiei; 

-urmăreşte încheierea contractelor de asigurare, de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

- în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform 

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

care se aprobă de conducătorul spitalului; 

-propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, 

cu aprobarea consiliului medical; 

-răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

-propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital; 

-asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii secţiei, 

circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, ROI, ROF şi fişa postului. 

Sarcini specifice 

-controlează respectarea normelor privind internarea pacienţilor psihici, atestând sau nu oportunitatea 

spitalizării cazurilor internate ca urgenţă în secţia din subordin; 

-îndrumarea şi realizarea activităţilor de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei; 

-răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea pacienţilor în secţia cu paturi; 

-organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie se analizează evenimentele din 

secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare; 

-delega parte din atribuţiile de mai jos medicilor primari din secţie; 

-controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea 

corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotarăşte momentul externării pacienţilor; 

-organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie; 

-organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în 

vigoare; 

-organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetele de profil 

similar din Ambulatoriul Integrat al spitalului şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţire; 

-colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării 

tratamentului corespunzător; 

-urmăreşte întroducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament; 

-controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii 

infecţiilor nosocomiale; 

-controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce; 

-controlează completarea foilor de observaţie clinică a pacienţilor în primele 24 de ore de la internare şi 

de înscrierea zilnică a evoluţiei şi tratamentului aplicat; 

-controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în 

secţii; 

-răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine; 

-controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externere; 
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-controlează modul de păstrare în secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ( foaia de 

observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletinul de analize medicale, biletul de trimitere,etc.); 

-răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi 

face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

-controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; 

-răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

-controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire; 

-organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, 

servirea mesei şi primirea vizitelor de către pacienţi; 

-analizează lunar concordanţa diagnosticului dintre Ambulatoriul Integrat şi Spital, trimiterile între 

acestea, concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic şi alte aspecte calitative ale asistenţei 

medicale; 

-organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 

-controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; 

-informează conducerea Spitalului asupra activităţii secţiei: 

-întocmeste fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 

-asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de medicamente şi materiale sanitare; 

-răspunde de raportarea datelor lunare privind decontările pe baza de tarif pe caz rezolvat(DRG) în 

funcţie de numărul de cazuri externate, raportate şi validate în limita valorii de contract. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MSP nr.916/2006: 

-organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual 

de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară; 

-răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Responsabilităţile şi competentele manageriale ale şefilor de secţie: 

-stabileste obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

-organizează şi răspunde de activitatea didactică desfăşurată în sectie; 

-fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 

-propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 

-organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 

-face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 

-propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

-gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului. 

Art.76 – MEDICUL DE SPECIALITATE (PRIMAR / SPECIALIST) are în principal următoarele 

sarcini: 

-examinează pacienţii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore, iar în 

cazuri de urgenţă foloseste investigaţiile paraclinice efectuate ambulator; 

-examinează zilnic pacienţii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, explorările de laborator, 

alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfârşitul internării întocmeşte epicriza; 

-prezintă medicului şef de secţie, situaţia pacientilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia 

ori de câte ori este necesar; 

-participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, 

precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă; 

-comunică zilnic medicului de gardă pacientii gravi pe care îi are in grijă şi care necesită supraveghere 

deosebită; 

-întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru pacientii pe care îi ingrijeşte; 
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-supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii, iar la nevoie le efectuează personal; 

-recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacientilor; 

-controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientilor desfăşurată de personalul mediu, 

auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 

-asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

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

-raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

-răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al pacientilor pe care îi 

are în îngrijire; 

-asigură contravizita şi gărzile în secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de 

secţie sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 

-întocmeşte formele de externare ale pacientilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea 

spitalului în legătură cu pacientii pe care îi are, sau i-a avut, în îngrijire; 

-răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte secţii şi 

colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri 

medicale a pacientilor; 

-se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului 

profesional al personalului din subordine; 

-depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a pacientilor şi aparţinătorilor; 

-participă la autopsii şi confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP nr.916/2006; 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşuşi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

-desfăşoară activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriu integrat, în cadrul programului normal de 

lucru, asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie, 

după un program propus de şeful de secţie, avizat de directorul medical şi aprobat de managerul 

spitalului. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitaţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

   Medicul de specialitate din secţiile cu profil medical are, în afara sarcinilor de mai sus şi următoarele 

sarcini specifice: 

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

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

procedee şi tehnici medicale. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006: 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 
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-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplica codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

   Medicul de specialitate din secţiile cu profil chirurgical are, în afara sarcinilor de mai sus şi 

următoarele sarcini specifice: 

-face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează pacientilor aflaţi sub 

îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie; 

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

observaţie a pacientului; 

-informează organele locale ale parchetului sau ale poliţiei asupra cazurilor de vătămare corporală care ar 

putea fi rezultatul unui act criminal. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006: 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

  Medicul de specialitate psihiatrie are, în afara sarcinilor prevăzute şi următoarele sarcini 

specifice: 

-se preocupă de integrarea tuturor pacientilor în activităţi psihoterapice individuale şi de grup, în funcţie 

de aptitudinile şi capacităţile restante de muncă ale pacientului; 

-se preocupă de reinserţia familială şi socială a pacientului psihic, mentinând în permanenţă legătura cu 

aparţinătorii şi cu locul de muncă. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 
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-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate ăi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

  Medicul coordonator al blocului operator are următoarele atribuţii specifice: 

-asigură utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24; 

-răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecarei zone definite 

pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică; 

-prestează această activitate în cadrul programului de la norma de bază şi nu este salarizat suplimentar. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006: 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşâşi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supravegheză modul în care se aplica codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

  Medicul specialist anestezie-terapie intensivă mai are următoarele sarcini specifice: 

-participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale; 

-verifică împreună cu colectivul medical al secţiei chirurgicale, cu ocazia şedinţei de programare a 

operaţiilor, modul în care este asigurată investigarea şi pregătirea preoperatorie a pacientilor; 

-asigură pentru pacientii din secţia anestezie-terapie intensiva, pregătirea preoperatorie şi supravegherea 

postoperatorie a acestor pacienti pe o perioadă necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii 

funcţiilor vitale ale organismului; 

-dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a pacienţilor 

din alte secţii; 

-îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de transfuzie 

şi a punctului de recoltat sânge din unitate; 
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-organizează şi asigură, cu concursul tuturor medicilor şi în special al şefilor de secţie, mobilizarea 

pentru donarea de sânge, de la aparţinătorii pacientilor, în scopul acoperirii cantităţii de sânge şi derivate 

consumate în spital. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006: 

-protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

-aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

-obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

-raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

-consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

-instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.77  Medicul rezident are, în principal, următoarele sarcini: 

-desfăşoară activitate în cadrul secţiei, conform sarcinilor prevăzute pentru medicul de specialitate; 

-participă la activitatea din spital - program în cursul dimineţii, contravizită şi gardă - conform 

reglementărilor în vigoare; 

-se preocupă de ridicarea pregătirii sale profesionale în specialitate sub conducerea medicului şef de 

secţie. 

Art.78 - Medicul de gardă din secţiile cu paturi are în principal următoarele sarcini: 

-răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul intern, în 

regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului şi în Codul de conduită al pesonalului contractual 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

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

serviciului de cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture; 

-supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare, iar la nevoie le efectuează 

personal; 

-supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în registrul 

special al medicului de gardă; 

-înscrie în registrul de consultaţii orice pacient prezentat la camera de gardă, completează toate rubricile, 

semnează şi parafează în registru pentru fiecare pacient; 

-internează pacientii prezentaţi cu bilet de trimitere, precum şi cazurile de urgenţă care se adresează 

spitalului; răspunde de justa indicaţie a internării sau refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul 

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

-răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi medici ai 

spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 

-întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observaţie 

evoluţia pacientilor internaţi şi medicaţia de urgenţa pe care a administrat-o; 

-asigură internarea în alte secţii a pacientilor care nu pot fi rezolvaţi în secţia respectivă, după acordarea 

primului ajutor; 

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

directorului medical al spitalului, după caz; 

-de asemenea anunţă şi alte organe, în cazul în care prevederile legale impun aceasta; 
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-confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului 

la morgă, după 2 ore de la deces; 

-asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi sesizează 

aceasta conducerii spitalului; 

-controlează calitatea mâncărurilor pregătite(organoleptic, cantitativ, calitativ) înainte de servirea mesei 

de dimineaţă, prânz şi cina; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând 

observaţiile în condica de la blocul alimentar; verifică reţinerea probelor de alimente; 

-anunţă prin toate mijloacele posibile medicul director al spitalului şi autorităţile competente în caz de 

incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu 

mijloacele disponibile; 

-urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a 

altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare; 

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

activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii necesare; 

prezintă raportul de gardă;  

       În situaţia când există mai mulţi medici de gardă, şeful liniei de gardă, precizat în grafic, 

coordonează întreaga activitate. 

     Medicii de alte specialităţi care au transferat pacienţi în secţia ATI Medicii de alte specialităţi care 

au transferat pacienţi în secţia ATI sunt obligaţi să răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor 

medicului curant si/sau de garda ATI de a vizita pacienţii respectivi. 

Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare:  

Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare sunt obligaţi să răspundă solicitării în 

cel mai scurt timp posibil şi să consemneze consultul şi recomandările în foaia de observaţie clinică. În 

cazul unor divergenţe de opinii, se efectuează un consult la care participă medicii şefi de la ambele secţii, 

sau după caz directorul medical, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată. 

Art.79- ASISTENTUL MEDICAL ŞEF DE SECŢIE     
 Este cadrul responsabil de organizarea şi funcţionarea secţiei, de gestionarea îngrijirilor, de animarea şi 

încadrarea echipei de îngrijiri, conform politicii de îngrijiri. 

  Asistenta şefă din secţie este subordonată medicului şef de secţie şi directorului de îngrijiri medicale şi 

are relaţii funcţionale cu compartimentele din cadrul unităţii sanitare şi de colaborare cu asistenţii şefi din 

alte secţii ale spitalului. Are în principal următoarele atribuţii: 

-organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, asigură şi răspunde de 

calitatea acestora; 

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie, pe care le poate modifică 

informând medicul şef de secţie; 

-coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfaşurată de personalul din subordine în 

cele 3 ture; 

-evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 

secţie, 

-organizează împreună cu directorul de îngrijiri medicale şi cu consultarea reprezentatului 

OAMGMAMR, testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii, 

şi a rezultatelor obţinute la testare; 

-participă la selectarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului; 

-controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali şi surorile 

medicale; 

-informează medicul şef de secţie şi după caz directorul de îngrijiri medicale despre evenimentele 

deosebite petrecute în timpul turelor; 

-aduce la cunoştinţă directorului de îngrijiri medicale absenţa temporară a personalului în vederea 

suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

-coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 

-răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare şi de 

întreţinere şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; 
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-asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al secţiei, controlează modul în 

care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele şi 

surorile medicale din secţie; 

-realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite în colaborare cu 

directorul de îngrijiri medicale şi delegă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia 

instituţiei; 

-controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi contrasemnează; 

-răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării pacientilor, asigură predarea acesteia pentru biroul de 

internări, semnează şi răspunde de alcătuirea anexei - foaia de alimentaţie zilnică a pacienţilor; 

-analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le 

comunică directorului de îngrijiri medicale; 

-organizează şi participă zilnic la raportul asistenţilor şi surorilor medicale din secţie, la raportul de gardă 

cu medicii şi la raportul săptămânal organizat de directorul de îngrijiri medicale cu asistenţii medicali 

şefi de secţie; 

-participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie; 

-organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de 

protecţia muncii; 

-se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de pacienţi pentru personalul din subordine; 

-asigură păstrarea secretului profesional, confidenţialitatea datelor şi a anonimatului pacientului şi oferă 

informaţii aparţinătorilor, numai în interesul pacientilor; 

-în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secţiei, decide asupra 

modului de rezolvare şi/sau sancţionare a personalului vinovat şi informează medicul şef al 

secţiei,directorul de îngrijiri medicale şi conducerea unităţii, 

-întocmeşte foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din secţie şi asigură predarea acesteia în timp 

util la Serviciul RUNOS; 

-întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează directorul de îngrijiri medicale, răspunde de 

respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului; 

-coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de 

instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord cu scoala; 

-asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 

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

acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform art. 649 - 650 din 

Legea nr.95/2006; 

-asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la externare formularul "Chestionarul pacientului" în 

vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, pe care aceştia îl vor depune în 

cutiile special amenajate; 
- chestionarele de satisfactie sunt colectate in cutii (de posta )incuiate cu lacat doar asistenta sefa conform 

procedurii le aduna si le preda directorului de ingrijiri. 

-răspunde de raportările statistice la nivel de secţie privind situaţia pacienţilor internaţi şi a îngrijirilor 

medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi deciziilor interne; 
- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie şi a directorului de îngrijiri medicale; 

-verifică şi răspunde de modalitatea de implementare şi respectare a procedurilor elaborate şi aprobate şi 

propune reviziile necesare; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat  în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumătorul noului angajat pentru compartimentul pe care îl 

conduce. 

   În afara sarcinilor prevăzute mai sus, asistentul medical şef de secţie are şi următoarele sarcini 

specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

   Răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale, de comportamentul igienic al personalului din 

subordine şi de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta. Răspunde de starea de curăţenie 

şi dezinfecţie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice.  

În acest scop: 

1. Urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din secţie. 

2. Controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 

3. Controlează permanent curăţenia saloanelor şi grupurilor sanitare şi dezinfecţia din secţie. 
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4. Controlează igiena bolnavilor şi însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora. 

5. Efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite la bolnavi, însoţitori şi îndepărtează pe 

cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa medicului şef de secţie şi a directorului de 

îngrijiri. 

6. În secţiile care au bucătării dietetice, biberonerii,etc., în cazul în care lipseşte asistenta dieteticiană, 

asistenta şefă răspunde de igiena alimentelor, de modul de păstrare, preparare şi distribuţie, de păstrarea 

probelor de alimente, de curăţenia şi dezinfecţia veselei, a ustensilelor, precum şi de sterilizare în 

biberonerii. 

7. Anunţă imediat medicul şef de secţie şi dispeceratul serviciului tehnic asupra deficienţelor de igienă 

(alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.) şi informează directorul de îngrijiri. 

8.Aplică măsurile privind sterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, izolarea bolnavilor, carantinarea secţiei, 

precum şi alte măsuri de prevenire a infecţiilor ce intră în competenţa sa, sau a personalului din 

subordine. 

9.Supraveghează efectuarea corectă a sterilizării în secţie, instruieşte şi controlează personalul din 

subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi 

utilizarea lor în limita termenului de valabilitate. 

10.Supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizarea centralizată şi semnalează problemele pe 

care le constată la materialele şi obiectele primite de la staţia centrală de sterilizare ( neetanşitatea 

casoletelor, lipsa testelor sau teste arătând ineficienţa sterilizării). 

11.Organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţiile periodice şi ori de câte ori 

este nevoie. 

12.Participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu 

echipa compartimentului / serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. 

13.Urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi 

controlează prelucrarea sanitară a bolnavilor la internare. 

14.Anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în 

funcţie de grupa de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate, conform indicaţiilor medicului şef de secţie. 

15.Urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru 

supravegherea contacţilor. 

16.Instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri. 

17.Semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului. 

18.Instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie 

respectate de către vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la patul bolnavului ( portul 

echipamentului de protectie, evitarea aglomerării în saloane, etc.) 

19. Instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea 

lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei bolnavilor infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei curate. 

20.Urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului de 

transport şi neutralizare a acestora; 

21.Urmăreşte ca personalul care transportă şi distribuie alimentele să poarte echipament de protecţie a 

alimentelor. 

22.Controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică, propunând medicului şef de secţie măsuri 

disciplinare în caz de abateri. 

23. Propune planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi 

menţinerii stării de igienă. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical şef sectie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-răspunde de aplicarea codului de procedură; 
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-prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de 

gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Asistent şef din secţiile chirurgicale care au instalaţie proprie de sterilizare, are în afara sarcinilor 

prevăzute mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

-organizează şi răspunde de calitatea şi controlul activităţii de pregătire, sterilizare şi utilizare a 

materialelor şi instrumentarului folosit în secţie; 

-organizează, controlează şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie stabilite 

pentru blocurile operatorii şi blocurile de naşteri, sălile de pansamente şi saloanele pacientilor. 

Asistent şef din secţia de psihiatrie are înafara sarcinilor prevăzute mai sus următoarele sarcini 

specifice: 

-asigură preluarea şi păstrarea actelor de identitate, documentelor şi a bunurilor pacientilor internaţi, 

precum şi eliberarea lor la indicaţia medicului şef. 

Art.80 - ASISTENTUL MEDICAL ŞEF DIN BLOCUL OPERATOR 

-organizează activităţile specifice asistenţilor medicali din blocul operator, asigură şi răspunde de 

calitatea acestora; 

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din blocul operator, pe care le poate 

modifica, informând medicul coordonator al blocului operator; 

-coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine, în 

cele trei ture; 

-evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 

blocul operator; 

-organizează împreună cu directorul de îngrijiri medicale şi cu consultarea reprezentantului Ordinului 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România testări profesionale periodice şi acordă calificativele 

anuale, pe baza calităţii activităţii şi rezultatelor obţinute la testare; 

-participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar – prin concurs; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului; 

-informează medicul coordinator al blocului operator şi după caz, directorul de îngrijiri medicale despre 

evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor; 

-aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri medicale absenţa temporară a personalului în vederea 

suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

-coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 

-răspunde de aprovizionarea blocului operator cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare 

şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; 

-asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al blocului operator, controlează 

modul în care medicaţia este preluată de la farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către 

asistentele medicale din blocul operator; 

-realizează autoinventarierea periodică a dotării blocului operator conform normelor stabilite în 

colaborare cu directorul de îngrijiri medicale şi deleagă persoana care răspunde de aceasta, faţă de 

administraţia instituţiei; 

-controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi o contrasemnează; 

-analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le 

comunică directorului de îngrijiri medicale; 

-organizează şi participă zilnic la raportul asistenţilor medicali din blocul operator, şi la raportul 

organizat de directorul de îngrijiri medicale cu asistenţii şefi; 

-organizează instruiri periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de 

protecţia muncii; 

-se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de pacienti pentru personalul din subordine; 

-asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesul pacientilor; 

-în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul blocului operator, 

decide asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare a personalului vinovat şi informează medicul 

coordonator al blocului operator (secţie), directorul de îngrijiri medicale şi conducerea unităţii; 
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-întocmeşte foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din blocul operator şi asigură predarea acesteia 

în timp util la Serviciul RUNOS; 

-întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează directorul de îngrijiri medicale, răspunde de 

respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului; 

coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare, însoţiţi de 

instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala; 

-asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor, 

-îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie (bloc operator) şi a directorului de 

îngrijiri medicale; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectşrii 

sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumatorul noului angajat pentru compartimentul pe care îl 

conduce. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă.  

Atribuţiile asistentului medical şef din blocul operator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-răspunde de aplicarea codului de procedură; 

-prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de 

gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

  În afara sarcinilor prevăzute mai sus, asistentul şef de bloc operator are, prin delegare, 

următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

 Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine şi de respectarea regulilor de tehnică 

aseptică de către acesta.  

Răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

În acest scop: 

1 Controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 

2.Controlează permanent curăţenia blocului operator şi dezinfecţia din blocul operator. 

3.Anunţă imediat medicul coordonator al blocului operator şi dispeceratul tehnic asupra deficienţelor în 

condiţiile de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.). 

4.Aplică măsurile privind sterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, precum şi alte măsuri de prevenire a 

infecţiilor ce intră în competenţa sa, sau a personalului din subordine. 

5.Supraveghează efectuarea corectă a sterilizării în blocul operator, instruieşte şi controlează personalul 

din subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi 

utilizarea lor în limita termenului de valabilitate. 

6.Supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizare (centralizată) şi semnalează problemele pe care 

le constată la materialele şi obiectele primite de la staţia de sterilizare (neetanşeitatea casoletelor, lipsa 

testelor sau teste arătând ineficienţa sterilizării). 

7.Organizează şi supraveghează pregătirea sălilor de operaţie pentru dezinfecţiile periodice. 

8.Participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu 

echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. 

9.Instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri. 

10. Semnalează medicului şef de bloc operator cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului. 

11.Instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie 

respectate. 

12.Instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, 

dezinfecţia lenjeriei, transportul rufăriei, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei curate. 

13.Urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului de 

transport şi neutralizare a acestora. 
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14.Controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică, propunând medicului coordonator al 

blocului operator măsuri disciplinare în caz de abateri. 

Art. 81 - ASISTENTUL MEDICAL din secţiile cu paturi (soră medicală, SSD, SS, postliceal, moaşă) 

are următoarele atribuţii: 

    Are atribuţii ce decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii 

unei forme de învăţământ de specialitate recunoscut de lege. 

În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse în cadrul activităţilor 

ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

      În secţiile cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: asistent medical de 

pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent medical generalist. 

Sarcini generale: 

1.Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale, cerinţelor postului 

şi procedurilor aprobate. 

2.Respectă regulamentul de ordine interioară si codul de conduita. 

3.Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, 

ţinuta de spital şi îl repartizează la salon. 

4.Informează pacientul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de 

ordine interioară (care va fi afişat în salon). 

5.Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul. 

6.Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon. 

7.Indentifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează 

planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării. 

8.Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la 

internare şi pe tot parcursul internării. 

9.Observă simptomele şi starea pacientului, le inregistrează în dosarul de îngrijire – anexă a FOCG şi 

informează medicul. 

10.Pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament. 

11.Pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, 

organizează transportul pacientului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. 

12.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului. 

13.Răspunde de îngrijirea pacientilor 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 pacientului. 

14.Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie. 

15.Administrează personal medicatia, efectuează tratamentele imunizările, testările biologice, etc, 

conform prescripţiei medicale. 

16.Asigură monitorizarea specifică a pacientului conform prescripţiei medicale: tensiunea arterială, 

temperatura, pulsul, frecvenţa respiraţiei, diureza, cantitatea de lichide ingerată, consistenţa şi numărul 

scaunelor, regimul alimentar şi completează în FOCG rezultatele obţinute conform monitorizării precum 

şi procedurile de îngrijire efectuate pe perioada spitalizării, consumul de materiale sanitare. 

17.Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 

18.Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului. 

19.Asigură îngrijirile postoperator. 

20.Semnalează medicului orice modificări depistate(de exemplu: auz, vedere, etc). 

21.Verifică existenţa benzii/semnului de indentificare a pacientului. 

22.Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării. 

23.Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor 

cu regim special. 

24.Organizează şi desfăşoară programe de educatie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii 

educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în 

formare. 

25.Participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea 

acestora. 



 
52 

26.Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de 

depăşire a momentelor/situaţiilor de criză. 

27.Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine 

interioară. 

28.Efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de 

tura. 

29.Pregăteşte pacientul pentru externare. 

30.În caz de deces, inventariază obiectele, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul 

stabilit de conducerea spitalului. 

31.Utilizează şi păstreză, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supravegheză 

colectarea materialelor şi instrumentarul de unica folosinta utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în 

vederea distrugerii. 

32.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. 

33.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

34.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical, asigură respectarea 

confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor. 

35.Respectă şi apără drepturile pacientului. 

36.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

37.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 

38.Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 

39.Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

    Execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medicul şef de secţie sau la solicitarea unui 

cadru superior. 

Art. 82 COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL 

       1.Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire; 

       2. Efectuează următoarele tehnici: 

             -tratamente parenterale; 

             -transfuzii; 

             -puncţii arterio-venoase; 

             -vitaminizări; 

             -imunizări; 

             -testări biologice; 

             -probe de compatibilitate; 

             -recoltează probe de laborator; 

             -sondaje şi spălături intracavitare; 

             -pansamente şi bandaje; 

             -tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei; 

             -clisme în scop terapeutic şi evacuator; 

             -intervenţii pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotări, 

frecţii,etc.); 

             -intubează pacientul, în situaţii de urgenţă; 

-oxigenoterapie; 

-resuscitarea cardio-respiratorie; 
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-aspiraţia traheobronşică; 

-instituie şi urmăreşte drenajul prin aspiraţie continuă; 

-îngrijeşte pacientul cu canulă traheo-bronşică; 

-băi medicamentoase, prişniţe şi cataplasme; 

-mobilizarea pacientului; 

-măsurarea funcţiilor vitale; 

-pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale; 

-pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice; 

-îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc. 

-prevenirea şi combaterea escarelor; 

-montează sonda vezicală iar la bărbaţi numai după ce sondajul iniţial a fost efectuat de   medic; 

-calmarea şi tratarea durerii; 

-urmăreşte şi calculează bilanţul hidric; 

-supraveghează nou-născutul aflat în incubator; 

-stimulează tactil nou-născutul, etc.; 

-măsurători antropometrice; 

-verifică şi răspunde de existenţa benzii de identificare a pacientului. 

Atribuţiile asistentei/sorei medicale responsabile de un salon în controlul infecţiilor nosocomiale, 

conform Ord.MSP nr.916/2006: 

-implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor; 

-se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

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

-monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 

-informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

-iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne 

ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil; 

-limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

-menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte 

materiale necesare îngrijirii pacientului; 

-identifică infecţiile nosocomiale; 

-investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant; 

-participă la pregătirea personalului; 

-participă la investigarea epidemiilor; 

-asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul. 

Art.83 - ASISTENTUL MEDICAL DE LA BLOCUL OPERATOR, are în principal 

următoarele sarcini specifice: 

-pregăteşte instrumentarul pentru intervenţii chirurgicale; putând participa la intervenţii în caz de nevoie 

deosebită; 

-pregăteşte şi sterilizează materialele şi instrumentarul, în cazul în care nu exista sterilizare centrală; 

-răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa; 

-asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor, 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către asistentul medical şef de bloc operarator, 

medicul coordonator al blocului operator şi medicul şef de secţie. 

Art.84 - ASISTENTA MEDICALĂ DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE, sau 

ASISTENTA(MOASA) DE LA SALA DE NAŞTERI, în afara sarcinilor generale, mai are şi 

următoarele sarcini specifice: 

-urmăreşte evoluţia travaliului, sesizând medicului toate incidentele apărute; 

-asistă toate naşterile fiziologice sub supravegherea medicului din secţie sau de gardă; 

-acordă primele îngrijiri nou născuţilor şi răspunde de identificarea lor. 

Art.85 - ASISTENTUL DIN SECŢIA DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVĂ, care lucrează la 

blocul operator are în principal următoarele sarcini specifice: 
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-participă sub îndrumarea medicului anestezist-terapeut intensiv, la pregătirea pacientului pentru 

anestezie; 

-supravegheză pacientul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul 

intraoperator; 

-urmăreşte evoluţia postoperatorie, până la transportarea pacientului în secţie, în pat, unde acesta este 

preluat de asistenta medicală din secţie; 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.86- ASISTENTUL MEDICAL din secţiile de spital care administrează sângele total sau 

componentele sanguine are pe lângă cele mentionate mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

-ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 

-recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul -cerere de sânge- pentru 

unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale; 

-efectuează controlul ultim pretrasfuzional la patul pacientului; 

-efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata administrării şi în 

următoarele ore; 

-înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informaţiile 

relevante privind procedura efectuată; 

-în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită medicul 

prescriptor sau de gardă; 

-returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine 

transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate; 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.87 - ASISTENTUL MEDICAL CARE LUCREAZĂ ÎN UNITATEA DE 

TRANSFUZIE SANGUINĂ are următoarele atribuţii: 

-desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele competenţelor lor, 

sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; 

-efectuează testările pretransfuzionale; 

-răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse postransfuzionale provocate de 

stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea 

greşită a testărilor pretransfuzionale; 

-supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie sanguină, 

din spital, luând măsuri în condiţiile unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor 

standard; 

-asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 

-întocmeşte documentaţia pentru activităţile desfăşurate. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Art.88 - ASISTENTUL MEDICAL DE PEDIATRIE, îndeplineste pe lângă sarcinile generale şi 

următoarele sarcini specifice: 

în secţia de nou născuţi 

-verifică identitatea nou născutilor veniţi în salon, aspectul lor şi starea cordonului ombilical; 

-supraveghează în mod deosebit nou născutul în primele 24 de ore de la naştere, conform indicaţiilor 

medicului şi anunţă medicul de gardă ori de câte ori starea nou născutului impune aceasta; 

-supraveghează îndeaproape alăptarea nou născutului; 

-se îngrijeste de colectarea laptelui de mama. 

în secţia de pediatrie 

-izolează copiii suspecţi de boli infecţioase; 

-efectuează şi asigură igiena personală a copiilor; 
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-urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copiilor şi consemnează zilnic greutatea, aspectul scaunelor şi alte 

date clinice de evolutie; 

-prepară alimentatia dietetică pentru sugari; administrează sau supraveghează alimentarea copiilor; 

-supraveghează îndeaproape copiii pentru evitarea incidentelor şi accidentelor; 

-administrează medicamentele personal luând măsuri pentru evitarea pătrunderii acestora în căile 

respiratorii; 

organizează acţiuni instructiv educative multilaterale, la copiii şcolari şi preşcolari cu spitalizare 

prelungită; 

-se preocupă de regimul de viaţă al mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor în timpul spitalizării 

şi le face educaţia sanitară. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă.  

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale; 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.89 -ASISTENTUL MEDICAL DE NUTRIŢIE ŞI DIETETICA  din secţia Neonatologie 

-este subordonată medicului şef de secţie şi asistentei şefe; 

-pregăteşte pentru steriliare căniţele, flacoanele, linguriţele folosite la alimentaţia nou născuţilor, 

respectănd normele în vigoare; 

efectuează sterilizarea la pupinel-etuvă, respectănd parametrii de sterilizare şi verifică calitatea sterilizării 

prin banda test; 

-notează în registrul de sterilizare: aparatul, conţinutul şarjei numele persoanei care efectuează 

sterilizarea, data, ora începerii sterilizării, data, ora terminării sterilizării, păstrănd mostra bandei test din 

fiecare şarjă; 

-pregăteşte preparatele din lapte praf; 

-portionează preparatele din lapte praf în recipiente sterile respectănd toate normele de igienă, în funcţie 

de bonul de masă; 

-transportă preparatele în secţii în recipiente cu capac, special destinate, având echipament diferit faţă de 

cel din bucătărie; 

-întocmeşte lista de alimente (lapte praf); 

-recoltează probe din preparatele pregătite zilnic, păstrându-le 36 de ore analiza acestor probe se 

efectuează la laboratorul spitalului în ziua de joi a fiecărei săptămâni; 

-controlează şi notează zilnic temperatura frigiderului; 

-verifică starea de funcţionare a pupinelelor-etuvelor şi informează asistenta şefă asupra defecţiunilor 

constatate; 

- verifică în permanenţă calitatea apei (culoare, depuneri), care urmează să o folosească la prepararea 

laptelui praf şi anunţă imediat asistenta şefă despre orice nereguli constatate; 

- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- participă la activităţi de educaţie sanitară privind pronovarea alimentaţiei naturale; 

- răspunde de starea de curăîenie şi de dezinfecţia zilnică din bucătăria dietetică; 

- supraveghează modul de efectuare a curăţeniei generale în vederea dezinfecţiei terminale,în fiecare zi 

de sâmbătă a săptămânii; 

- îşi actualizează permanent cunoştinţele profesionale; 

- participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică; 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

- respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme 

de educaţie continuă, conform cerinţelor postului; 

- participă efectiv la precolectarea diferenţiată a deşeurilor (menajere, periculoase, tăietoare-înţepătoare), 

supraveghează colectarea, depozitarea temporară şi transportul acestora, respectând cu stricteşe normele 

în vigoare; 
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- va cunoaşte modul de utilizare şi de preparare a soluţiilor dezinfectante, concentraţii, timp de acţiune; 

- are obligaţia să cunoască în totalitate aparatele de sterilizare cu care lucrează, modul de funcţionare al 

acestora; 

- respectă în totalitate normele tehnice de sterilizare; 

- anunţă imediat personalul tehnic de înterţinere asupra oricărei defecţiuni care apare la aparatele de 

sterilizare; 

- se asigură că sterilizarea s-a efectuat corect verificând martorii de eficienţă ai sterilizării (indicatori 

fizico-chimici, indicatori integratori; indicatori biologici); 

- îşi însuşeste tehnicile de sterilizare şi noutăţile din domeniu prin educaţie continuă; 

- păstrează evidenţa strictă a procesului de sterilizare în caietul de evidenţă; 

- păstrează în caiet indicatorii fizico chimici pentru fiecare sarjă; 

- răspunde de calitatea şi corectitudinea sterilizării; 

- anunţă asistenta şefă asupra cazurilor de autoîmbolnăvire sau de boli transmisibile apărute la membrii 

familiei; 

- execută şi alte sarcini trasate de medicul şef şi asistenta şefa; 
- are obligaţia de a efectua controalele medicale periodice. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale; 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.90 - ASISTENTUL DIN PSIHIATRIE, are în plus şi următoarele sarcini specifice: 

-asigură supravegherea şi securitatea pacientilor din secţie. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.91 - ASISTENTUL DE LA BLOCUL DE STERILIZARE, are în principal următoarele sarcini 

specifice: 

- verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respinge trusele 

necorespunzătoare; 

- efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a 

- anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi asistenta şefă, asupra oricărei defecţiuni survite la 

aparatele de sterilizare; 

- răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de fluxul materialelor înainte şi după 

sterilizare ; 

- banderolează şi etichetează trusele, pachetele cu materiale sterilizate, ţine evidenţa activităţii de 

sterilizare pe aparate şi şarje; 

- efectuează teste de control a sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor. 

- execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medicul şef de secţie sau la solicitarea unui 

cadru superior. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 
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- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.92 - ASISTENTUL MEDICAL DE DIETETICĂ 

    Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca 

urmare a parcurgerii unei forme de învătământ de specialitate recunoscut de lege. 

    În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegate având următoarele sarcini: 

1.Conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind pregătirea 

alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale. 

2.Controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi 

dezinfecţia curentă a veselei. 

3.Supravegheză respectarea, de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind 

prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor de protecţie a muncii şi a 

regulamentului de ordine interioară. 

4.Verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de păstrare în 

magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie. 

5.Supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale. 

6.Realizează periodic planuri de diete şi meniuri şi transmite zilnic fiecărei secţii/compartiment meniul 

zilei. 

7.Controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, 

conform reglementărilor în vigoare. 

8.Controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la pacienţi. 

9.Calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare. 

10.Întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare. 

11.Verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la pacienti. 

12.Recoltează şi păstrează probele de alimente. 

13.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

14.Respectă regulamentul de ordine interioară. 

15.Controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor. 

16.Informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi 

conservarea alimentelor. 

17.Organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă. 

18.Participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutritioniştilor. 

19.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 

20.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. 

21.Se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască ţi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art. 93 - ASISTENTUL SOCIAL 

Atribuţii generale: 
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1.Stabileşte programul de activitate şi defineşte priorităţile. 

2.Întocmeşte proiecte de intervenţie pentru fiecare caz social. 

3.Reprezintă serviciul de asistenţă socială în relaţiile cu autorităţile locale, alte instituţii, organizaţii 

neguvernamentale. 

4.Întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici, etc.). 

5.Întreprinde acţiuni pentru reducerea abuzurilor asupra femeilor, vârstnicilor, etc. 

6.Colaborează cu medicii de familie pentru depistarea cazurilor sociale (familii numeroase, gravide, 

mame singure, copii abandonaţi, vârstnici singuri, persoane din alte grupuri de risc, 

etc.). 

7.Pregăteşte familia pentru primirea nou-născutului, discută despre importanţa declarării acestuia, 

obţinerea actelor de identitate, etc). 

8. Identifică mamele / familiile care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti a nou 

năcuţilor, copiilor. 

9. Verifică imediat declaraţiile date de mamă în cazul în care aceasta nu posedă act de identitate la 

internare sau există suspiciuni pentru autenticitatea celui prezentat. 

10. Ajută mamele care nu au acte de identitate să intre în legalitate. 

11.Informează mamele / familiile asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copii. 

12. Participă la investigaţiile efectuate în teren pentru identificarea mamelor/familiilor care şi-au 

abandonat copiii în instituţii spitaliceşti sau alte instituţii. 

13.Colaborează cu autorităţile pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii abandonaţi/părăsiţi. 

14. Ajută familiile în obţinerea drepturilor ce le revin, obţinerea actelor de identitate pentru copii, etc. 

15. Colaborează cu autorităţile pentru declararea deceselor în cazul copiilor abandonaţi/părăsiţi ; 

16. Faclilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire maternale; 

17. Facilitează internarea, în centre pentru minori sau centre de ocrotire, a copiilor abandonaţi, copiilor 

străzii, sau a celor abandonaţi în unităţi sanitare. 

18. Colaborează la realizarea investigaţiilor în vederea integrării copilului în propria familie sau după caz 

plasament în altă familie. 

19. Colaborează cu familiile pentru realizarea activităţilor ce se impun în vederea acţiunilor de 

încredinţare sau plasament. 

20. Păstrează şi actualizează în permanenţă, evidenţa copiilor abandonaţi în secţiile de Pediatrie, 

Neonatologie, Boli infecţioase I, Neonatologie-Prematuri, precum şi a femeilor gravide cu probleme 

speciale internate în Obstetrică-Ginecologie sau alte secţii, a persoanelor cu afecţiuni psihice şi probleme 

sociale asociate( în special a cazurilor pentru care Clinicile de Psihiatrie solicită colaborare). 

21.Colaborează cu comisiile de ocrotire a minorilor, alte servicii guvernamentale sau neguvernamentale, 

în vederea transferării copiilor cu spitalizări prelungite. 

22.Întocmeşte documentaţia necesară, anchete sociale, etc., pentru internarea copiilor abandonaţi, a 

vârstnicilor, a gravidelor, a mamelor fete, a persoanelor cu probleme sociale deosebite, etc, în instituţii de 

ocrotire, cămine spital, instituţii pentru vârstnici, etc. 

23. Efectuează investigaţiile necesare în caz de abandon, pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor 

abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau în instituţii de ocrotire. 

24. Informează pe cei în cauză sau aparţinătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform 

legislaţiei în vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire socială existente. 

25.Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere şi demonstraţii 

practice pentru pacienţii cu probleme sociale deosebite. 

26. Cunoaşte legislaţia în vigoare, privind problemele legate de abandon, protecţie, acordarea ajutoarelor 

sociale pentru copii, vârstnici, persoane abandonate, familii nevoiaşe, etc. 

27. Respectă şi apără drepturile pacientului. 

28. Respectă secretul profesional, codul de etică şi codul de conduită al personalului contractual. 

29.Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi cele privind legislaţia în 

vigoare din domeniul ocrotirii şi protecţiei sociale. 

30.Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, precum şi Codul de conduită al personalului contractual.  

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 
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-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

ART.94 PSIHOLOGUL 
1. Identifică şi analizează structura psihologică a fiecărui pacient din secţia/compartimentul în care este 

încadrat, la indicaţia medicului curant; 

2. Evaluează starea psihologică a pacienţilor pe tot parcursul spitalizării, după caz; 

3.Evaluează nevoile de consiliere pentru fiecare pacient prin: 

      -investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică în 

etiopatogeneză mecanisme psihologice; 

      -evaluare cognitivă şi neuropsihologică; 

      -evaluare comportamentală; 

      -evaluare subiectiv-emoţională; 

      -evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping / adaptare / defensive; 

      -evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice; 

      -evaluarea dezvoltării psihologice; 

      -alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice. 

4.Stabileşte strategia terapeutică pentru fiecare pacient în parte. 

5.Realizează programul activităţilor de consiliere şi terapeutice în sprijinul bolnavilor şi al familiilor 

acestora. 

6.Educă pacienţii sub aspectul atitudinii faţa de sine şi faţă de ceilalţi. 

7.Creşte complianţa pacientilor la tratament şi îi conştientizează pe aceştia în legătură cu riscurile 

nerespectării regimului de tratament. 

8.Intervine în momentele de criză psihologică. 

9.Informează şi educă pacientul cu privire la regulamentul intern al spitalului. 

10.Participă la elaborarea materialelor informative pentru pacienţi. 

11. Intervenţia/asistenţă psihologică va cuprinde cel puţin 3 dintre următoarele componente: 

     -educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţa sănătos (ex. prin prevenţie 

primara şi secundară); 

     -consiliere şi terapie suportivă; 

     -consilierea în situaţii de criza; 

     -terapii de scurtă durată focalizate pe problema, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare 

(individuale, de grup); 

     -terapii standard de relaxare şi sugestive consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifică 

obiectivelor medicale (ex. creşterea aderentei la tratament, modificarea stilului de viata, pregătire 

preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice etc.). 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.95 - REGISTRATORUL MEDICAL 

     Registratorul medical de pe secţiile cu paturi are în principal următoarele sarcini: 

-înregistrează intrările şi ieşirile pacientilor din secţie, ţinând legătura cu registratura spitalului, serviciul 

sau biroul financiar, departamentul de informatică şi serviciul de evaluare şi statistică medicală; 

-comunică naşterile şi/sau decesele, conform reglementărilor legale în vigoare; 

-verifică la internare dacă pacientul are anexate la foaia de observaţie documentele necesare: bilet de 

internare de la medicul de familie sau de specialitate, adeverinţa de la locul de muncă (cupon de pensie), 

dovadă de asigurat; 

-verifică completarea corectă a foii de observaţie privind datele de identitate a bolnavilor, în special CNP 

şi consimţământul pacientului; 

-răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor pe care o predă la biroul de internări, şi a 

situaţiei alimentare pe diete pe care o predă la bucătăria dietetică; 
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-tehnoredactează conform indicaţiilor baremul de medicamente al secţiei; 

-tehnoredactează conform indicaţiilor prescripţiile medicale (tratament, perfuzii, analize, investigaţii, 

materiale sanitare); 

-predă la începutul lunii situaţia internărilor din luna precedentă în vederea raportării la Casa Judeţeană 

de Asigurări de Sănătate Alba; 
-are obligaţivitatea păstrării confidenţialităţii tuturor informaţiilor medicale; 

-introduce datele din foile de observaţie şi alte documente medicale în aplicaţiile informatice 

corespunzătoare, instalate pe sistemele de calcul de pe secţia unde lucrează, verificând exactitatea 

datelor; 

-înregistrează intrările şi ieşirile adreselor; 

-înregistrează şi menţine la zi evidenţele solicitate de conducerea secţiei; 

-indexează zilnic, în ordine alfabetică pacientii internaţi; 

-aranjează foile de observaţie în ordine cronologică, le inventariază şi le predă periodic la arhiva 

spitalului; 

-are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor medicale şi anonimatul pacienţilor; 

-participă la instructajele specifice atribuţiilor de serviciu, organizate în cadrul spitalului; 

-respectă regulile de igienă personală (spălatul mâinilor, portul echipamentului de protecţie, pe care îl 

schimbă ori de câte ori este necesar); 

-declară asistentei şefe de secţie îmbolnăvirile acute de care suferă sau care survin la membrii familiei; 

-este obligat să cunoască Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară 

al spitalului, Codul de conduită al personalului contractual, precum şi normele de prevenire a infecţiilor 

nozocomiale; 

-este interzisă părăsirea locului de muncă fără anunţarea asistentei şefe de secţie. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.96 - GIPSARUL 

Gipsarul are următoarele atribuţii: 

-îşi desfăşoara activitatea în spital şi/sau în ambulator sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical sau a medicului, în mod responsabil; 

-pregăteşte materialul gipsat şi ajută medicul sau asistenţa medicală la aplicarea aparatelor gipsate sau 

efectuează la indicaţia medicului imobilizarea gipsată. 

-ajută la poziţionarea/fixarea extremităţilor segmentelor fracturate ale pacientului; 

-în caz de urgenţă: aplicarea aparatului gipsat se execută obligatoriu în prezenţa medicului şi a unui 

asistent medical generalist care asigură monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale; 

-atunci când e necesar asigură transportul şi supraveghează starea pacientului pe timpul transportului 

până la salon; 

-pregăteşte echipamentul necesar aplicării aparatului gipsat; 

-utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele din dotare, se îngrijeşte de buna întreţinere şi 

folosire a mobilierului şi inventarului moale existent; 

-răspunde de bunurile aflate în gestiune; 

-ajută asistentul la aprovizionarea cu materiale sanitare necesare aplicării aparatelor gipsate şi răspunde 

de folosirea raţională a acestora; 

-respectă indicaţiile medicului şi asistentului medical şi participă la aplicarea, a aparatului gipsat; 

-cunoaşte modul de funcţionare şi întretinere al aparatelor de tăiat gips; 

-efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea activităţii desfăşurate în timpul serviciului, în cadrul 

raportului de tură; 

-asigură curăţarea mecanică şi dezinfecţia ciclică a sălilor de aplicare a aparatului gipsat şi a tuturor 

anexelor din sectorul de activitate; 

-efectuează curăţenia şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, sălii de gips; 

-răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi a 

spitalului, respectând codul de procedură; 
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-curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer; 

-răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor folosite, precum şi folosirea lor în mod raţional, 

evitând risipa; 

-nu este abilitat să dea relaţii despre starea de sănătate a pacienţilor; 

-răspunde de colectarea, ambalarea şi transportul în vederea depozitării şi eliminării a materialelor de 

unică folosinţă contaminate, conform codului de procedură; 

-curăţă şi dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare, şorţuri de cauciuc) respectând 

normele tehnice igienico-sanitare); 

-cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

-respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale şi a persoanelor; 

-va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar; 

-respectă drepturile pacientilor; 

-desfăşoară 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; 

-respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale conform 

prevederilor în vigoare; 

-părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicului de gardă, 

asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite; 

-respectă programul de lucru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi 

plecare; 

-poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru 

păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

-respectă regulamentul de ordine interioară şi regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii; 

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

securitatea muncii şi PSI; 

-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, 

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

-colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o 

tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 
-îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de asistenta şefă sau asistenta de salon cu privire la întreţinerea 

curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei sălii de gips ortopedie şi anexelor şi a transportului de 

materiale. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii:-să cunoască şi să respecte documentele 

Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă; 

 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă.  

PERSONALUL AUXILIAR 

Art.97 –INFIRMIERA 

Infirmiera are în principal următoarele atribuţii: 

1.Îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical. 

2. Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria pacientilor. 

3. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a pacientului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă. 

4.Ajută pacientii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice. 

5.Ajută pacientii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe renale, etc.) 

6.Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile stabilite (în 

secţie). 

7.Asigură toaleta pacientului imobilizat ori de câte ori este nevoie. 

8.Ajută la pregătirea pacientilor în vederea examinării. 

9. Transportă lenjeria murdară (de pat şi a pacientilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce 

curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglemetărilor în vigoare. 

10. Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon. 

11. Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar. 
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12. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru pacienti, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care 

ajută pacientul la deplasare. 

13. Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru pacienti, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută 

pacientul la deplasare. 

14. Pregăteşte şi ajută pacientul pentru efectuarea plimbării şi ii ajută pe cei care necesită ajutor pentru a 

se deplasa. 

15. Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi 

asigură transpotul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării. 

16. Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat. 

17. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urină sau alte 

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

în documentaţia pacientului. 

18. După decesul unui pacient, sub supravegherea asistentului medical pregăteşte cadavrul şi ajută la 

transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei. 

19. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientului, respectă confidenţialitatea şi 

anonimatul pacienţilor. 

20. Va respecta comportamentul etic faţă de pacienţi şi faţă de personalul medico-sanitar. 

21. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal. 

23. Aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. Nr. 1226/2012). 

24. Aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale ( conform Ord.M.S. nr.1226/2012). 

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

muncii. 

26.Transportă alimente de la bucătărie, cu respectarea normelor de igienico-sanitare, în vigoare, astfel: 

     -transportul alimentelor de la bucătărie pe secţie, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare 

şi a echipamentului special: halat folosit doar în bucătătie, bonetă, şorţ; 

     -asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar; 

     -va asigura distribuirea alimentelor către bolnavi pe baza dietelor afişate, folosind vesela existentă în 

oficiul secţiei; 

      -după servirea mesei, vesela şi tacâmurile murdare vor fi decontaminate, spălate mecanic clătite, 

uscate şi depozitate în locuri speciale; 

      -va asigura colectarea rezidurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale închise pe care 

le transportă la tancul de gunoi, respectând circuitul aprobat. 

27.Efectueză sub supravegherea asistentei medicale, igiena individuală a pacienţilor gravi; 

28. Asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire. 

29. Respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.). 

30. Va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris ori 

ce schimbare a graficului de prezenţă. 

31 Are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă până 

la venirea persoanei care urmează să între în tură. 

32. Dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va avea grijă ca măcar una dintre 

infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţile specifice. 

33. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical. 

 Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medicul şef de secţie. 

Art.98 -  INFIRMIERA DIN SECŢIA DE PSIHIATRIE în afara sarcinilor de mai sus execută şi 

următoarele sarcini specifice: 

-asigură supravegherea şi securitatea pacienţilor din secţie; 

-ajută asistenţa medicală la efectuarea tratamentelor. 

Art.99 - ÎNGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE 
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-va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; 

-îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

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

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

- va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, 

coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

- curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe 

secţie; 
-efectuează curăţenia, saloanelor, sălilor de tratament, blocurilor operatorii, blocurilor de naştere etc. 

coridoarelor şi grupurilor sanitare; 

-efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, urinarelor şi 

păstrarea lor corespunzătoare; 

-transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi sau crematoriu, curăţa şi 

dezinfectează recipientele; 

-îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii dezinfecţiei şi 

dezinsecţiei; 

-respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le 

prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

-poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îi schimbă ori de câte ori este necesar; 

-participă alături de infirmieră la pregătirea salonului pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar; 

-asigură transportul deşeurilor infecţioase şi tăietoare-înţepătoare de la locul de colectare până la spaţiile 

amenajate pentru depozitare, cu respectarea normelor legale în vigoare; 

-nu are dreptul să dea relaţii despre starea sănătăţii pacientului, respectă confidenţialitatea şi anonimatul 

pacienţilor; 

-aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. Nr. 1226/2012); 

-asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale. (conform Ord.M.S. nr.1226/2012); 

-efectuează aerisirea periodică a încăperilor; 

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

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

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

-dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va avea grijă ca măcar una dintre 

infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţile specifice; 

-îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical; 

-cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

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

muncii; 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

  -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 100 - BRANCARDIERUL 

1.Îşi desfasoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical a medicului de garda, a medicului curant, a medicului şef secţie, după caz; 

2.Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară, precum şi 

Codul de conduită al personalului contractual. 

3. Se ocupă de transportul pacientilor. 

4. Se ocupă de functionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi 

cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire. 

5. Efectuează transportul cadravrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două persoane, cu 

documentele de identificare. 
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6. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie (un halat de protecţie, 

mănuşi de cauciuc, etc.). 

7. Va ajuta la fixarea /poziţionarea extremităţilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor gipsate, 

inclusiv în cadrul serviciului de gardă. 

8. Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef/asistentului medical şef de serviciu. 

9. Nu are dreptul să dea informaţii privind starea pacientului, respectă confidenţialitatea şi anonimatul 

pacienţilor. 

10.Va avea un comportament etic faţă de pacient, aparţinătorii acestuia, şi faţă de personalul medico-

sanitar. 

11. 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. 

12. Nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul. 

13.Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia, şi faţă de personalul medico – 

sanitar. 

14: Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă, 

Securitatea Muncii şi PSI. 

15. Respectă drepturile pacientului prevăzute de prevederile legale. 

16. Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru 

păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. 

17. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind curăţenia spaţiului exterior. 

18.Îşi desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

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

19. Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale conform 

prevederilor în vigoare. 

20. Respectă programul de lucru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi 

plecare. 

21. Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, 

asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite. 

22. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, 

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

23. Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o 

tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru. 

24. Respectă orice alte sarcini dispuse de personalul coordonator pentru buna desfăşurare a activităţii 

medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

    -să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

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

a obiectivelor specifice locului de muncă. 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medicul şef de secţie. 

 

CAPITOLUL II 

 

STAŢIA DE HEMODIALIZĂ 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art.102-  Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din Staţia de Hemodializă este reglementată prin 

OMS nr.1718/2004; 

Staţia de Hemodializă funcţionează ca o unitate în cadrul compartimentului de Nefrologie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, activitatea fiind coordonată de medicul coordonator al 

Compartimentului Nefrologie. 
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SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢII STAŢIA DE HEMODIALIZĂ 

  Art.103 - Serviciile minimale oferite în Staţia de Hemodializă sunt:  

1 .Tratamentul propriu-zis (inclusiv medicaţia specifică dializei). 

2.Consultaţie şi urmărire medicală de către un medic specialist în nefrologie. 

3.Nursing în timpul tratamentului de dializă. 

4.Educaţie Sanitară a pacienţilor. 

5.Consultaţii dietetice şi de nutriţie, hrană în timpul dializei. 

6.Investigaţii paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializă. 

7.Tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă. 

8.Servicii de psihoterapie. 

9.Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor. 

10.Transportul bolnavilor de la domiciliu. 

11.Accesul la tratamentul de substituţie a funcţiilor renale trebuie asigurat tuturor bolnavilor care au 

indicaţie medicală pentru acest tip de tratament. 

12.Selecţionarea bolnavilor, alegerea metodei de tratament şi momentul iniţierii dializei se efectuează pe 

baza Ghidului de bună practică a dializei. 

13.Includerea în programul de dializă necesită consimţământul semnat al bolnavilor, prin care acceptă 

această terapie şi se angajează să respecte toate indicaţiile medicale primite. Acest document va fi inclus 

în dosarul medical al bolnavului dializat. 

14.După luarea deciziei privind iniţierea tratamentului prin dializă şi modalitatea de tratament, bolnavul 

va fi înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi şi transmis nominal: Centrului de dializă 

metodologic, Registrul Renal Român şi Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. 

15.Transferul temporar sau definitiv al bolnavilor dializaţi dintr-o unitate în alta se poate face când: 

      - există indicaţii medicale; 

      - capacitatea de tratament a unităţii de dializă e depăşită; 

      - se înfiinţează noi unităţi de dializă; 

      - la solicitarea bolnavului (schimbare domiciliu, preferinţă etc.) 

      - pentru perioade scurte (6 săptămâni) în cazul concediului de odihnă, deplasări etc; 

Transferul bolnavilor se face numai cu avizul prealabil al medicilor şefi (coordonatori) ai unităţilor de 

dializă: 

Unitatea care trimite bolnavul 

      - solicită unităţii primitoare aprobarea de transfer; 

      - întocmeşte scrisoarea medicală; 

      - transmite toate informaţiile medicale din documentaţia de evidenţă; 

      - scoate din evidenţă bolnavul; 

      - anunţă transferul CASS, Centrului metodologic, Registrului Renal Român. 

Unitatea care primeşte bolnavul 

   - aprobă primirea bolnavului; 

   - înregistrează în evidenţe bolnavul; 

   - anunţă primirea bolnavului CASS, Centru metodologic; Registru Renal Român. 

Tratamentul prin dializă poate fi întrerupt în caz de: 

   - reluarea funcţiei renale; 

   - transplant renal; 

   - deces ; 

   - pierdere din evidenţă a bolnavului; 

   - situaţii deosebite. 

În cazul situaţiilor prevăzute mai sus avizul de întrerupere a tratamentului este acordat de o Comisie 

Medicală şi va fi înscris în documentele medicale ale bolnavului. 

Evidenţa şi monitorizarea bolnavilor hemodializaţi se face prin următoarele documente medicale: 

Registrul de evidenţă a bolnavilor hemodializaţi. 

   - dosarul Medical al bolnavului hemodializat care cuprinde: 

   - fişa de spitalizare de zi sau continuă completă la iniţierea tratamentului şi actualizată la fiecare şedinţă 

de dializă; 
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   - consimţământul bolnavului de a efectua tratament prin hemodializă; 

   - protocoalele şedinţelor de hemodializă - adăugate după fiecare şedinţă de dializă; 

  - fişa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat; 

  - carnetul bolnavului dializat. 

Evidenţa Serviciului de Dializă se face prin Protocolul Şedinţei de Hemodializă şi Fişa pentru spitalizare 

de zi sau continuă. 

 

SECŢIUNEA III-a 

                           ATRIBUŢIILE  PERSONALULUI 

Art.104 - Medicul coordonator 

Medicul coordonator are în principal următoarele atribuţii: 

-organizează şi răspunde de întreaga activitate medicală a unităţii de tratament substitutiv renal; 

-face parte din comisia medicală de admitere în programul de dializă; 

-stabileşte orarul dializelor şi schema de investigare pentru fiecare bolnav; 

-controlează şi răspunde de partea medicală a desfăşurării dializelor, indicând parametrii dializei; 

-organizează, controlează şi îndrumă monitorizarea bolnavilor aflaţi în evidenţă; 

-organizează controlează şi răspunde de raportarea activităţii unităţii; 

-comandă materialele consumabile şi medicamentele necesare funcţionării Centrului de dializă, având 

permanent în vedere realizarea unui raport cost - eficacitate cât mai bun; - asigură reciclarea periodică a 

personalului medical din Centrul de Dializă, 

-întocmeşte fişele de evaluare anuală a tuturor cadrelor sanitare din subordinea sa. 

 Art.105 - Medicul din Staţia de Hemodializă are următoarele atribuţii: 

-examinează clinic bolnavul înaintea conectării la aparatul de dializă; 

-este recomandabil să asiste la conectarea şi deconectarea bolnavului la aparatul de dializă; 

-poartă întreaga responsabilitate medicală a bolnavului în timpul şedinţei de dializă, 

-urmăreşte evoluţia dializei, indică medicaţia necesară şi stabileşte parametrii funcţionali ai aparatului de 

dializă; 

-efectuează examenele clinice de bilanţ, lunar, prescrie, urmăreşte şi înregistrează investigaţiile 

paraclinice de monitorizare şi conduce regimul dietetic şi tratamentul bolnavului între dialize; 

prescrie, urmăreşte şi conduce regimul dietetic şi tratamentul bolnavului între dialize; 

-recomandă internarea bolnavilor dializaţi; 

-contribuie, împreună cu psihologul, la menţinerea echilibrului psihic al bolnavului dializat; 

-răspunde de utilizarea judicioasă şi ţine evidenţa medicamentelor în timpul dializei; 

-controlează şi răspunde de trusele de urgenţă şi de instrumente; 

-colaborează cu inginerul sau tehnicianul, în vederea asigurării bunei funcţionări a aparatelor, pregătirii 

corecte a dializoarelor şi respectării tuturor normelor preparării apei şi a concentratului; 

-face educaţia sanitară bolnavilor dializaţi, în vederea respectării regimului igieno- dietetic şi a 

tratamentului precis; 

-participă efectiv la instruirea şi pregătirea profesională a personalului sanitar cu care lucrează; 

-participă la aplicarea normelor de igienă în unitatea de dializă; 

-controlează modul în care este întocmit protocolul de dializă şi este completată fişa medicală a 

bolnavului dializat; 

-evaluează corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de către bolnavii dializaţi peritoneal, 

eficienţa metodei şi ajustează corespunzător indicaţiile de dializă, conform datelor clinice şi paraclinice; 

-stabileşte schemele terapeutice ale bolnavilor dializaţi peritoneal 

-participă la toate consfătuirile de lucru din centrul de dializă şi acţionează pentru realizarea obiectivelor 

fixate. 

-este subordonat medicului şef al unităţii de dializă, pe care îl informează şi ale cărui sarcini le 

îndeplineşte. 

Art.106 - Asistentă şefă/coordonatoare are în plus faţă de atribuţiile asistentului medical din secţia cu 

paturi  şi următoarele sarcini specifice: 

-răspunde împreună cu medicul şef/coordonator de programarea săptămânală a bolnavilor la dializă; 

- răspunde de aprovizionarea cu sânge şi medicamente la trusa de urgenţă, materiale consumabile şi 

substanţe a unităţii; 
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-urmăreşte şi răspunde de aprovizionarea bolnavilor trataţi prin dializă peritoneală ambulatorie cu 

materiale necesare tratamentului; 

-urmăreşte încadrarea în costurile prevăzute şi aprobate în bugetul de dializă; 

-răspunde de respectarea normelor de igienă şi epidemiologie în unitatea de 

dializă; 

-ajută medicul coordonator în fixarea şi întocmirea evidenţei bolnavilor; 

-răspunde, împreună cu medicul coordonator, de disciplina şi competenţa profesională a personalului din 

unitatea de dializă; 

-răspunde direct de educaţia sanitară a bolnavilor dializaţi (reguli de întreţinere a cateterului / şuntului, 

reguli de dietă); 

-completează registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi; 

-este subordonată medicului şef /coordonator al Centrului de Dializă. 

Art.107 - Asistentul medical are în plus faţă de atribuţiile asistentului medical din secţia cu paturi  şi 

următoarele sarcini specifice: 

-verifică împreună cu inginerul / tehnicianul starea tehnică a aparatului de dializă înaintea fiecărei 

dialize; 

-asigură toate materialele necesare posturilor de hemodializă de care răspunde; 

-asigură igiena compartimentului de dializă de care răspunde; 

-răspunde de respectarea normelor de igienă privind soluţia de dializă; 

-cântăreşte, termometrizează, măsoară presiunea arterială, examinează cavitatea bucală şi ţinuta 

bolnavului înainte de începerea dializei; 

-verifică starea căii de abord vascular înaintea fiecărei dialize; 

-respectă regulile de asepsie şi antisepsie la branşarea sau debranşarea bolnavului de la aparatul de dializă 

şi pe toată durata şedinţei de dializă; 

-răspunde de buna desfăşurare a şedinţelor de dializă, urmărind parametrii dializei specificaţi de medic în 

protocolul de dializă; 

-asigură heparinarea corectă şi adecvată a circuitului extracorporal şi efectuează tratamentele 

medicamentoase în cursul dializei, conform prescripţiei medicale; 

-măsoară şi notează la interval de % oră s-au de câte ori este nevoie presiunea arterială şi pulsul 

bolnavului; 

-informează de urgenţă medicul de orice modificare a stării generale a bolnavului dializat; 

-intervine la orice accident sau incident de dializă, solicitând, la nevoie, ajutorul altei asistente; 

-recoltează şi răspunde de trimiterea la laborator în timp util a produselor biologice indicate de medic şi 

aduce în timp util rezultatele analizelor de la laborator şi le notează în protocolul de dializă; 

-completează protocolul de hemodializă; 

 -nu părăseşte sala de dializă fără a lăsa înlocuitor; 

 -predă turei următoare protocolul bolnavului, comunicând în detaliu mersul dializei şi  

 -menţionează în scris pe protocol ce trebuie efectuat în continuare; 

-convorbirile, relaţiile cu bolnavii trebuie să aibă ca scop încurajarea şi echilibrarea psihică a acestora; 

-nu discută în contradictoriu cu bolnavul şi nu părăseşte sala de dializă, indiferent de reacţia psihică a 

bolnavului; 

-cântăreşte, termometrizează bolnavul, măsoară presiunea arterială şi pulsul (clino-şi ortostatism) şi 

execută pansamentul abordului vascular la sfârşitul dializei; 

-asigură spălarea şi dezinfecţia aparatului de dializă la sfârşitul fiecărei şedinţe de tratament, conform 

indicaţiilor; 

-supraveghează şi participă la distribuirea hranei bolnavilor în timpul dializei, luând toate măsurile de 

respectare a normelor de igienă; 

-participă la vizita medicului; 

-participă obligatoriu, la toate şedinţele de instructaj medical şi de analiză a activităţii unităţii de dializă; 

-este subordonată medicilor din unitatea de dializă, asistentei şefe şi asistentei şefe. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 
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Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activitati medicale. 

Execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.108 - Tehnicianul de Aparatură Medicală are în principal următoarele atribuţii: 

-lucrează în ture, conform necesităţilor impuse de programul unităţii; 

-răspunde de buna funcţionare a aparaturii din dotare şi de depanarea ei de urgenţă; 

-răspunde de efectuarea reviziilor periodice ale aparatelor şi ţine evidenţa acestora pentru fiecare aparat 

în parte; 

-răspunde de buna funcţionare a staţiei de tratare a apei, de dezinfecţia periodică a acestora, de 

regenerarea răşinilor şi de întreţinerea celorlalte filtre(mecanice, de osmoză, de cărbune activ, 

bacteriologice); 

-verifică compoziţia soluţiei de dializă prin determinarea conductivităţii; 

-răspunde de instruirea personalului mediu şi auxiliar în ceea ce priveşte respectarea normelor tehnice de 

exploatare a aparaturii de dializă şi caracteristicile tehnice ale aparaturii utilizate; 

-răspunde de pregătirea tehnică a personalului mediu care manipulează aparatura; 

-împreună cu medicul coordonator şi serviciul de aprovizionare din spital, stabileşte necesarul centrului 

de dializă; 

-este subordonat medicului şef / coordonator al unităţii. 

 ART.109 - Personalul auxiliar are în principal următoarele atribuţii specifice: 

-curăţă şi dezinfectează înainte şi după fiecare dializă mobilierul, saltelele şi pavimentul fiecărei săli de 

dializă; 

-asigură schimbarea lenjeriei după fiecare dializă; 

-ajută la îmbrăcarea şi dezbrăcarea bolnavilor care efectuează dializa ambulatoriu; 

-spală vasele utilizate la prepararea dializantului; 

-curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, tăviţele renale, conform indicaţiilor; 

-transportă de urgenţă la laboratoarele spitalului produsele biologice prelevate de la bolnavi; 

-asigură transportul substanţelor şi soluţiilor de la farmacie sau din magazie; 

-transportă gunoiul, reziduurile şi materialele consumabile şi răspunde de depunerea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

-serveşte şi hrăneşte bolnavii, după prealabilă spălare a mâinilor şi schimbarea halatului; 

-însoţeşte bolnavii dializaţi la unele investigaţii de laborator. 

 

CAPITOLUL III 

 

UNITATE PRIMIRI URGENŢE 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 
 

Art.110 - Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) funcţionează în baza O.M.S nr. 1706/2007.  UPU este 

organizată ca secţie în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, destinată triajului, evaluării şi 

tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt 

transportaţi de ambulanţe. 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) are în structura lui echipaje de 

intervenţii specilizate în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea şi executarea 

operaţiunilor de salvare inclusiv salvarea aeriană. Coordonarea activităţii zilnice de intervenţii a 

echipajelor SMURD se face prin dispeceratele integrate judeţene de urgenţă sau, după caz, prin 

dispecertele medicale ale serviciilor de ambulanţă judeţeană. 

Art. 111 - Procedura de primire, examinare, investigare şi internare a pacienţilor din UPU. 

Unitatea de Primire urgenţe este deschisă tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. 
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Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără 

evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul UPU şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită 

îngrijiri medicale în cadrul UPU şi eventuala internare a pacientului. 

Intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la UPU se face printr-o intrare unică, bine marcată, unde 

se efectuează triajul cazurilor sosite. 

Intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor poate fi separată de cea a pacienţilor sosiţi cu 

mijloace proprii. 

Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind 

cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul UPU. 

Persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă vor fi preluate 

de asistentul social de gardă în urma evaluării de către un medic din cadrul UPU. 

Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru consult de 

specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi vor fi 

trimişi la UPU numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră că aceştia constituie cazuri de 

urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate. 

Primirea pacienţilor de urgenţă se face numai în Unitatea de Primire Urgenţe. 

Art.112 - Procedura de Documentare a Pacienţilor. La sosirea în UPU pacientului i se va întocmi o 

fişă individuală de urgenţă. Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu 

investigarea, consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din UPU în vederea 

internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu.  

UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop fişa UPU-SPITAL. 

Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea asistenţei 

medicale a pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este contrasemnată 

şi parafată de medicul responsabil de tură înaintea plecării definitive a pacientului din UPU. 

Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie. 

Fişele vor fi păstrate în UPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva spitalului. 

În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale din UPU, 

care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate. 

La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau alte 

categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare cerebrale, în 

vederea creării unor registre ori baze de date judeţene, regionale sau naţionale. 

La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU echipei din tura următoare, se va 

întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa 

care pleacă şi de medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare. 

UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop modelul raportului de gardă prevăzut în MODELUL 

RAPORTULUI DE GARDA. 

Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef din UPU şi se păstrează în UPU 

cel puţin un an de la întocmire. 

Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii spitalului. 

Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate 

problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. 

Medicul-şef al UPU va fi informat telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în 

pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav funcţionalitatea UPU . 

Echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la UPU are obligaţia completării 

unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un exemplar va fi ataşat fişei individuale de 

urgenţă din UPU, devenind parte integrantă a acesteia. 

Lunar, în prezenţa medicului-şef al UPU ori a locţiitorului acestuia, se va realiza un raport de morbiditate 

şi mortalitate în cadrul unităţii în prezenţa medicilor şi a asistenţilor medicali din respectiva unitate. 

Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul, vor fi documentate şi semnate de 

medicul-şef sau locţiitorul acestuia. Participarea la asemenea discuţii este obligatorie, iar absenţa 

nemotivată poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.113 - Procedura de Examinare şi Investigare a Pacienţilor. La sosire, în urma efectuării triajului, 

pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile 

necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de 

specialitate, dacă se consideră necesar. 
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În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei 

examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la 

momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPU. 

Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU a fost 

stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia 

pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite 

secţii poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU . 

    Medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de 

investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii 

unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru 

recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară. 

    Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora 

solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar. 

    În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate 

imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU în cel mult 10 minute de la 

solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei 

medicale unui pacient aflat în stare critică în secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul 

solicitat va informa personalul din UPU despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul 

aflat în UPU sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune. 

    În cazul pacienţilor stabili care se află în UPU, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să 

răspundă chemării în cel mult 60 de minute. 

    Personalul de gardă în UPU este obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care a 

fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat. 

    În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare. 

    În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-şef al 

UPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga şi rezolva problemele respective. 

    În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU, este 

obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din secţia de la care se solicită consultul, 

cu excepţia situaţiei în care acesta se află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, 

fiind implicat în acordarea asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, situaţie în 

care consultul poate fi efectuat de un alt medic de gardă de pe secţia respectivă, care va informa medicul 

responsabil de gardă despre starea pacientului şi deciziile luate. Medicul responsabil de gardă este obligat 

să consulte pacientul personal în momentul în care se eliberează. 

 În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, este 

obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a unui medic rezident din 

specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidenţiat. Medicul de 

gardă din UPU are dreptul de a solicita prezenţa medicului responsabil de gardă de pe secţia respectivă, 

dacă consideră acest lucru necesar. 

Investigarea pacienţilor în UPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite 

terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice. 

Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea 

stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii 

internării unui pacient. 

Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor decizii 

corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară corespunzătoare. 

Medicii din UPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru pacientul 

aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea altor medici specialişti sau 

din partea conducerii unităţii sanitare. 

Investigaţiile şi examinările minime obligatorii la care pacienţii din cadrul UPU au acces sunt 

prevăzute în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA şi DOTAREA UPU. Lista investigaţiilor nu este 

limitativă, cererea unor investigaţii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de 

investigaţii pot afecta decizia terapeutică. 

Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de a da prioritate investigaţiilor 

solicitate din partea UPU . 
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Conducerea spitalului va asigură existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să permită 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Structura 

minimă a sistemului de comunicaţii este prevăzută în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA şi 

DOTAREA UPU . 

Art.114 -Procedura de Internare a Pacienţilor, Reţinerea sub observaţie, transferul sau 

externarea lor.  

Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin UPU, în urma întocmirii unei fişe 

individuale de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului, cu excepţia cazului în care spitalul nu deţine o 

asemenea secţie. 

Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de 

internare clare prin UPU . 

În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din UPU cere, după caz, 

consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru necesar. 

Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în UPU aparţine, de principiu, medicilor de gardă din 

secţiile spitalului, la propunerea medicilor de gardă din UPU, luând în considerare starea clinică a 

pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui diagnostic final cert, 

conduita terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de ordin medical şi social care pot influenţa o 

asemenea decizie. 

În cazul unor diferenţe de opinie între medicul de gardă din UPU şi un medic de gardă dintr-o 

altă secţie a spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secţia respectivă, medicul din UPU, 

bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va documenta în fişa individuală a pacientului, poate 

interna pacientul într-un salon de observaţie din cadrul UPU. în acest sens medicul de gardă din UPU va 

informa medicul- şef al UPU sau locţiitorul acestuia. 

Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din cadrul UPU, care va 

solicita consulturi de specialitate ori de câte ori consideră acest lucru necesar, până la luarea unei decizii 

finale în privinţa internării sau externării pacientului. 

În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observaţie, o comisie mixtă 

alcătuită din reprezentanţi ai UPU, secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi direcţiunii spitalului va 

decide asupra oportunităţii externării pacientului la domiciliu. Această comisie va fi formată în 

dimineaţa următoare internării pacientului, indiferent de timpul petrecut în salonul de observaţie. 

În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul UPU pe durata internării în 

salonul de observaţie vor fi preluate de secţia în care se internează pacientul. 

În UPU pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în următoarele situaţii: 

a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul respectiv sau în alte unităţi sanitare de profil din 

oraşul respectiv; 

b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv 

motive de internare într-o secţie din spital; 

c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării ori excluderii unui 

diagnostic şi/sau stabilirii unei conduite terapeutice; 

d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, nefiind posibilă 

externarea acestuia din UPU fără expunerea lui la un risc; 

e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine întemeiate şi în 

favoarea pacientului, cu condiţia menţionării motivelor în scris în fişa individuală a pacientului. 

Reţinerea unui pacient sub observaţie în UPU se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu 

acordul aparţinătorilor acestuia. 

În timpul în care pacientul se află sub observaţie în UPU, acesta se află sub directa 

responsabilitate a personalului din unitatea respectivă. 

Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, de 

comun acord cu medicii de gardă din spital. 

Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie în UPU dacă nu există personalul necesar 

îngrijirii acestor pacienţi sau dacă nu există condiţiile necesare şi echipamentele necesare monitorizării 

pacienţilor respectivi. în astfel de situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile de profil. 

În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, acesta nu 

va fi reţinut sub observaţie în UPU decât din motivul lipsei temporare de locuri de internare. 

În această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia respectivă, 

menţionându-se în scris motivul pentru care pacientul rămâne în UPU. 
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Conduita terapeutică se stabileşte în acest caz de medicul de gardă din secţia în care se află 

internat pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul responsabil de tură din UPU, de 

personalul aflat sub coordonarea acestuia. 

Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în momentul 

eliberării unor locuri. 

Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratamentului 

aplicat pacientului respectiv în UPU se decontează în fişa de internare a pacientului ca fiind cheltuieli ale 

secţiei respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub observaţie în UPU. 

Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiile de 

ATI în urma stabilizării şi investigării lor; 

În UPU în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare, pacienţii aflaţi în stare 

critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore, în următoarele condiţii: 

a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de ventilaţie şi 

monitorizare, în secţiile de terapie intensivă; 

b) pacientul necesită ventilaţie de scurtă durată, după care poate fi extubat şi internat într-o secţie a 

spitalului, alta decât aceea de terapie intensivă; 

c) pacientul necesită ventilaţie neinvazivă pentru scurtă durată, după care se internează într-o secţie 

a spitalului care nu deţine mijloacele pentru ventilaţia neinvazivă. 

Pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mult de 6 

ore vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de 

terapie intensivă. 

În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi în UPU, în urma 

stabilizării şi finalizării investigaţiilor, secţiile de terapie intensivă vor prelua cazurile respective chiar şi 

pentru perioade scurte de ventilaţie. 

Medicului de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie 

intensivă generală îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică ventilat, în 

condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest sens. 

- în cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie de terapie intensivă se va proceda, după caz, la una 

din următoarele soluţii: 

a) reţinerea temporară a pacientului în UPU până la eliberarea unui loc, cu condiţia ca în UPU să 

existe resursele umane şi materiale necesare îngrijirii pacientului sub îndrumarea medicului din secţia de 

terapie intensivă; 

b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară îngrijirii acestuia. 

În cazul lipsei de locuri şi echipamente disponibile în secţiile de terapie intensivă, medicul 

responsabil de gardă din secţia respectivă de terapie intensivă are responsabilitatea de a organiza 

transferul pacientului către o altă unitate sanitară care îl poate primi. 

În cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică ventilaţi, reţinuţi în UPU, secţiile de profil de 

terapie intensivă sau cele generale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate în momentul în care se 

eliberează un loc. 

Costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat temporar în UPU sunt decontate 

de secţia în care pacientul se află internat sau, după caz, de secţia de ATI. 

Este interzisă reţinerea pacienţilor aflaţi în stare critică în UPU fără internare într-o secţie de 

terapie intensivă prin secţia de profil, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii pacientului în UPU, chiar 

dacă pacientul va fi reţinut în UPU până la eliberarea unui loc în cadrul secţiei de terapie intensivă. 

În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul responsabil de 

tură din cadrul UPU împreună cu medicul de gardă din secţia de profil care a consultat pacientul vor 

organiza transferul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia transferului pacientului aflat 

în stare critică este o decizie comună care este luată de medicii specialişti din spital împreună cu medicul 

responsabil de tură din UPU, în consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la care 

urmează a fi transferat pacientul respectiv. 

Externarea unui pacient dintr-o UPU se face doar cu acordul final al medicului responsabil de 

tură din cadrul UPU care va semna şi parafa fişa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia din 

serviciul respectiv. 

Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a rezultatelor 

investigaţiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct de un medic de gardă din 

cadrul UPU. 
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Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a aparţinătorilor acestuia, în 

urma semnării, în fişa individuală a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare. 

În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din UPU este a unui medic 

ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fişa individuală a pacientului 

va fi semnată şi parafată inclusiv de medicii responsabili de gardă din secţiile respective. 

În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se consideră necesar, va 

primi o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul 

efectuat şi recomandările medicului din UPU şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea 

poate fi înlocuită de o copie a fişei, adresată medicului de familie.  
La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, 

inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori Simptome care necesită 

revenirea de urgenţă la UPU. 

Art. 115- Criteriile de Internare ale pacienţilor din UPU sunt următoarele: 

Pacientul este în stare critică; 

 Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului; 

Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel 

spitalicesc; 

-Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă; 

-Simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc, pot fi 

cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la 

momentul efectuării lor; 

-Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar 

starea pacientului nu permite externarea; 

-Afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără 

aparţinători; 

-Alte situaţii bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secţie consideră 

necesară internarea pacientului. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art. 116 - În cadrul Unităţii de Primire Urgenţe - SMURD îşi desfăşoară activitatea următoarele 

categorii de personal cu următoarele atribuţii: 

Art.117 -  Medicul şef  UPU are următoarele atribuţii:Medicul sef, este numit în condiţiile legii, 

responsabilităţile, atribuţiile şi obligaţiile acestuia sunt următoarele:-conduce activitatea UPU in 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;-asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a 

sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul 

şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi;-coordonează, 

asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de 

către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;-asigură 

respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;-îşi 

exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;-asigură şi controlează 

completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul 

UPU, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;-este în permanenţă la dispoziţia personalului din 

cadrul UPU şi CPU în vederea rezolvării problemelor urgenţe apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În 

cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve 

problemele din cadrul UPU şi CPU;-poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare, fiind obligat să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu 

excepţia perioadelor de concediu, când va desemna o persoană care îl va înlocui;-este informat în 

permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele survenite 

în aceasta privinţă;-este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al 

gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul 

unităţii;-este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia 

să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei;-are obligaţia 

de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;-are obligaţia să asigure 
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funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând responsabilităţile şi 

modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal; 

-asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului; 

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

persoană în locul său; 

-aproba programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine; 

-numeşte unul sau mai multi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din 

cadrul UPU; 

-controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a 

indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu; 

-colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii 

diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător; 

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

- asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă 

şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului; 

- stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmareşte aplicarea protocoalelor de 

tratament conform standardelor internaţionale; 

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

împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de 

program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea 

acestor sarcini; 

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

continuă a acestuia; 

- răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar 

al UPU şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei 

persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante; 

- organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în 

UPU; 

- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 

personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora; 

- informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului 

UPU în relaţie cu conducerea spitalului; 

-coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie 

prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale, dacă UPU respectivă operează 

medical un astfel de serviciu; 

- colaborează direct cu şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în vederea operării SMURD, dacă 

UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu; 

- colaborează cu Serviciul de Ambulanţă din judetul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de 

asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre UPU şi 

prespital; 

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 

-participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru UPU, în calitate de preşedinte sau membru 

al comisiei, în condiţiile legii;  

- participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu; 

- propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor legale în vigoare; 

- îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul UPU sau 

SMURD, pe timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectivă; 

-autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile 

prezentului ordin; 
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MSP nr.916/2006:- organizează, controlează şi    

-răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi control 

al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară; 

- răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. 

Atribuţiile medicului şef de secţie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
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-controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitaţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Responsabilităţile şi competentele manageriale ale şefilor de secţie: 

-stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii Spitalului 

Judeţean  de Urgenţă Alba Iulia; 

-organizează şi răspunde de activitatea didactică desfăsurată în sectie; 

-fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei; 

-propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei; 

-organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 

-face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 

-propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

-gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului. 

Art.118 - Asistent şef - UPU are următoarele atribuţii: 

- îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical şi 

auxiliar, cu exceptia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-sef, pe care le poate 

modifica cu acordul medicului-sef al UPU; 

- coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 

- informează medicul-sef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite în 

activitatea UPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 

- instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de protecţie a 

muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare de către personalul aflat în subordine; 

- respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul 

acestuia de către personalul aflat în subordine; 

- răspunde de asigurarea şi respectarea confidentialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a 

unui comportament etic faţă de bolnav; 

- respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare; 

- participă la predarea-preluarea turei în UPU ; 

- organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistentilor medicali, participă la raportul de 

gardă cu medicii; 

- controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează; 

- verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 

- asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi 

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

- controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, 

distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor; 

- răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu instrumentar, 

lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor 

stabilite de unitate; 

- realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, conform 

normelor stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei; 

- participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine; 

- evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 

departament; 

- organizează împreună cu medicul coordonator testari profesionale periodice şi acordă calificativele 

anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obtinute la testare; 
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-participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu; propune 

criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor legale în vigoare; 

- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare; 

- controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de 

personal din subordine şi le comunică medicului-şef; 

- organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de 

protecţie a muncii; 

- coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor 

universitare aflaţi în stagii practice în UPU; 

- coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul; 

- întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură 

înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului; 

- aduce la cunoştinţa medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia 

potrivit reglementarilor în vigoare; 

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

infecţiilor nosocomiale; 

- în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, conform 

reglementarilor legale; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

- participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieste personalul subordonat, zilnic şi 

cu ocazia cursurilor special organizate; 

- este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine; 

- poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 

- răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă 

responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore înainte 

(excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

- participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU şi în cadrul SMURD, după caz, îndeplinind pe 

durata turei sau a gărzii obligaţiile şi atribuţiile prevazute pentru funcţia pe care o ocupă; 

- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 

personalului din subordine; 

- participă la şedinţe periodice cu medicul-şef; 

- participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD sau deleagă o persoană în locul 

său; 
îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU.Responsabilităţi privind 

sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.119 - Medicul specialist/primar UPU are următoarele atribuţii: 

-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

-răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a 

muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 

- răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a 

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

sau nu; 

- îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- primeste, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în 

UPU;  

- îl asista pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea 

lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; 

- îl insoteste pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat; 

- primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, 

asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură 

şi de medicul-şef al UPU sau de locţiitorul acestuia; 

 -ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi insoţeste în caz de nevoie; 

-efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la 

toti pacienţii din UPU, reevalueaza starea lor şi adaptează conduita terapeutica conform indicaţiilor 

medicului responsabil de tură şi ale specialistilor din spital; 

- informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează; 

- completează, împreună cu restul medicilor de garda, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează 

toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; 

- asigură consultanţa la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul 

responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie; 

- respectă regulamentul de funcţionare al UPU/CPU si, după caz, al SMURD şi asigură respectarea 

acestuia de către restul personalului de gardă; 

- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură 

îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine; 

- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

- anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 

îmbolnăviri etc.); 

- respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic; 

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU; 

 Efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare: 

- conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei sau asista 

medicul responsabil de tură din echipă; 

- evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării 

acestuia/acestora; 

- asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor 

operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor; 

- înşoţeşte pacientul în timpul transportului pănă la spital; 

- în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui 

echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda 

pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este 

solicitat medicul; 

- monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor. Are în dotare un 

telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul gărzii; 

- asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se afla echipajul de intervenţie şi despre 

posibilitatea preluării altor solicitări; 

- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se afla în stare de funcţionare, şi 

predă echipamentul la iesirea din gardă. Informează medicul responsabil de gardă despre problemele 

deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale; 

- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al 

acestora; 
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- poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură ca echipajul poartă uniformele şi 

gradele alocate şi detine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc); 

- respectă regulamentul de funcţionare al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul 

echipajului de intervenţie; 

- completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. 

Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul; 

- predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a 

efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului; 
asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află de gardă pe autospeciala rapidă de intervenţie 

a medicului de Urgenţă; 

îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef sau de inspectorul-şef în activităţile din cadrul 

SMURD. 

Atribuţiile conform Ordinului MSP.nr.916/2006 

- protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat; 

- aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

- obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă; 

- raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

- consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a 

preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.120 - Asistent medical UPU are următoarele atribuţii: 

- îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 

- respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului; 

- are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului 

profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav; 

- asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere ale 

departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, 

explorarile funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptica în fişele de observaţie 

speciale ale bolnavilor; 

- răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 

- asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sositi; 

- efectuează sau ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori 

de câte ori este nevoie; 

- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferiţelor examinări; 

- coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi 

în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii; 

- întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, asigură pregătirea 

patului sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi; 
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- ajută la organizarea transportului întraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de 

nevoie; 

- asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

- participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 

- asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează asistentul medical-şef despre defecţiunile şi 

lipsa de consumabile; 

- informează în permanenţă asistentul medical responsabil de tură sau locţiitorul acestuia în legătura cu 

stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţş şi alte materiale, precum şi despre aprovizionarea 

cu acestea; 

- asigură preluarea corecta a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi 

păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii; 

- oferă sprijin pentru autoinventarierea periodica a dotarii secţiei şi a unităţii mobile conform normelor 

stabilite; 

- participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii; 

- participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor 

universitare aflaţi în stagii practice în UPU; 

- participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor; 

- răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

- poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 

- aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnaviri etc.); 

- participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU, precum si, după caz, în cadrul SMURD; 

- participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU, precum si, după caz, în cadrul 

SMURD; 
participă, după caz, la efectuarea gărzilor în cadrul SMURD şi respectă regulamentele şi ordinele în 

relaţia cu activitatea SMURD; 

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU. 

Art.121 – Analistul  programator are următoarele atribuţii: 

îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 

- respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului; 

- are responsabilitatea asigurării şi respectării confidentialităţii îngrijirilor medicale, secretului 

profesional şi unui climat etic faţă de bolnav; 

- răspunde de toate echipamentele IT şi de programele de calculator utilizate în UPU şi, după caz, în 

SMURD; 

- asigură menţinerea în funcţiune a echipamentului IT din cadrul UPU şi, după caz, al SMURD; 

- asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS; 

- participă la predarea-preluarea turei de dimineaţa în tot departamentul, timp în care va fi informat 

despre disfuncţionalităţile şi problemele aparute în sistemul de calcul din unitate; 

- asigură funcţionalitatea echipamentului IT şi informează asistentul-şef despre defecţiunile şi lipsa de 

consumabile; 

- oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotarii secţiei şi a unităţii mobile, conform normelor 

stabilite; 

- participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii; 

- participă la organizarea şi realizarea instruirii personalului în utilizarea echipamentului IT şi a 

programelor aferente; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

- poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
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- aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnaviri etc.); 

- participă la căutarea materialelor şi informaţiilor utilizând internetul şi sprijină medicii şi asistenţii în 

accesarea informaţiilor medicale şi a articolelor medicale; 

- creează şi/sau întreţine pagina web a UPU respective; 

- participă la efectuarea studiilor statistice în cadrul UPU si, după caz, în cadrul SMURD; 
participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU, precum si, după caz, în cadrul SMURD; 

îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU.Responsabilităţi privind 

sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 122 - Asistentul social UPU are următoarele atribuţii: 

-îşi exercită profesia de asistent medico-social sau de asistent social în mod responsabil şi conform 

pregătirii profesionale; 

- identifica cazurile care necesită asistenţa socială şi consiliere în cadrul UPU/CPU, indiferent de natura 

lor; 

- întocmeşte proiectele de intervenţie pentru fiecare caz social; 

- reprezintă persoanele asistate în relaţiile cu autorităţile locale, alte instituţii, organizării 

neguvernamentale; 

- întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), a abuzurilor asupra 

copiilor, femeilor, vârstnicilor, în relaţia cu activitatea din cadrul UPU/CPU; 

- efectuează investigaţii în teren pentru colectarea de informatii, actualizarea sistematica a anchetelor 

sociale, pentru depistarea posibililor beneficiari; 

- efectuează consiliere individuală sau de grup, ajută la identificarea problemelor şi la soluţionarea lor; 

- asigură informaţii complete şi corecte pacienţilor şi asistaţilor privind serviciile de care pot beneficia în 

funcţie de problema identificată, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire 

socială existente; 

- identifică mamele care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti, discută despre 

importanţa declarării copiilor şi obţinerea actelor de identitate, în relaţia cu activitatea din cadrul 

UPU/CPU; 

- colaborează cu autoritaţile pentru obţinerea actelor de identitate pentru persoanele asistate; 

- colaborează cu autorităţile pentru declararea şi rezolvarea deceselor cazurilor sociale, în relaţia cu 

activităţile din cadrul UPU/CPU; 

- facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire maternale, iar a minorilor 

abandonaţi sau abuzaţi, în centre de ocrotire; 

- organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative 

şi demonstraţii practice pentru populaţie şi diferite categorii profesionale aflate în formare; 

- colaborează cu diferite organizaţii la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri-ţintă de 

populatie (alcoolici, consumatori de droguri, copii abuzaţi); 

- participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi sociali; 

- respectă şi apără drepturile pacienţilor; 

- respectă secretul profesional, codul de etică şi deontologie şi protecţia muncii; 

- se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi a celor privind legislaţia în 

vigoare din domeniul ocrotirii şi protecţiei sociale; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

- participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte voluntarii asistenţi sociali aflaţi 

în stagiu de pregătire la UPU/CPU şi, după caz, în cadrul SMURD; 

- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

- aduce la cunostinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

-participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU; 



 
81 

-păstrează legatura cu aparţinătorii pacienţilor pe timpul gărzii şi al prezentei în unitate, fiind persoana de 

legatură între aparţinători şi personalul medical, având sarcina de a asigura informarea periodică a 

acestora asupra stării pacienţilor şi planurilor de investigaţii, consultaţii şi tratament, inclusiv asupra 

motivelor reale de intârziere, dacă este cazul; 

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU / CPU în limita 

competenţei. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă; 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale; 

-execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului. 

Art.123 -  Registratorul medical UPU are următoarele atribuţii: 

-îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;completează baza de date cu pacienţii la zi, în 

timp real cu sosirea pacienţilor; 

-este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

-oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din incinta 

UPU/CPU; 

-se asigură ca toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale; 

-anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în 

exploatarea acestora; 

-nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenta unui cadru medical 

specializat şi autorizat; 

-păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi întroduse în baza de date a spitalului; 

-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 

-participă la instruirile periodice ale întregului personal; 

-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

-respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU; 

-participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU; 
îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU/CPU în limita competenţei. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 
-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.123 -  Infirmiera  UPU are următoarele atribuţii: 

- îşi exercită profesia de infirmieră în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 

- respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 

- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordoneaza şi asigură 

îndeplinirea acestora; 



 
82 

- are responsabilitatea menţinerii confidenţialitătâţii îngrijirilor medicale, are un comportament etic faţă 

de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

- ajută la organizarea transportului întraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 

- respectă drepturile pacienţilor; 

- participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 

- răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a altor materiale cu 

care lucrează; 

- răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 

- efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea lor; 

- pregateşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor; 

- efectuează sau ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori 

de câte ori este nevoie; 

- îi ajuta pe pacienţii deplasabili să-si efectueze zilnic toaleta; 

- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări; 

- ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat; 

- goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse 

biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical; 

- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la 

transportul acestuia la morga unităţii; 

- îi ajută pe bolnavi să-si efectueze nevoile fiziologice; 

- nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor; 

- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile 

prevazute de conducerea unităţii; 

- transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spalatorie şi o aduce curată 

în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor în vigoare; 

- execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului; 

- întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte patul 

şi schimbă lenjeria bolnavilor; 

- transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea lor în 

locurile şi în condiţiile stabilite de unitate; 

- răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, paturi 

etc.; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

- participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 

- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

- răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă 

responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore înainte 

(excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnaviri etc.); 

- participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU; 
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU/CPU. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.124 -  Brancardierul UPU are următoarele atribuţii: 

- îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 

- respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 
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- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora; 

- are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament etic faţă de 

bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

- transportă bolnavii conform indicaţiilor primite; 

-ajută personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor şi efectuează transportul bolnavilor în incinta 

secţiei; 

- ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, precum şi la 

imobilizarea bolnavilor agitati; 

- transportă decedaţii la morgă; 

asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc; 

- poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară al spitalului; 

- respectă drepturile pacienţilor; 

- participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 

- răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

- în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

- nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor; 

- participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 

- poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

- aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (exceptie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

- participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU; 

- respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU; 

- participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU; 
-  îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.125 -  Îngrijitorul de curăţenie UPU are următoarele atribuţii: 

- îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 

efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile serviciului, cât şi în împrejurimile clădirii; 

- efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie; 

- răspunde de spălarea lenjeriei murdare şi de recuperarea ei integral; 

- răspunde prompt la solicitarile personalului medical în subordinea căruia se afla; 

- răspunde de starea aparaturii cu care lucrează; 

- respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU; 

- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-sef, locţiitorul acestuia sau de asistentul-sef şi 

asigură îndeplinirea acestora; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar 

în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 

declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabila; 

- participă la şedintele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU; 

-  îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi / sau a UPU ori a CPU. 
Întregul personal de specialitate medico-sanitar îşi desfăşoară activitatea conform codului de deontologie 

profesională şi trebuie să deţină acreditare /certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor sau 

OAMGMAMR. 

 Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 
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- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

CAPITOLUL IV 

 

 BLOCUL OPERATOR 
 

SECTIUNEA I-a  

ORGANIZARE 

 

Art.127 - Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura 

spitalului şi este organizat conform prevederilor Legii 95/2006 si OMS nr.914/2006;      

Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale, fiind 

amplasat cât mai aproape de secţiile chirurgicale; 

 Blocurile Operatorii din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia sunt coordonate de medicul 

coordonator numit conform prevederilor legale. 

Bloc operator I - Chirurgie 

Bloc operator II- Obstetrică-ginecologie 

Bloc operator III – ORL 

Bloc operator IV – Ortopedie-traumatologie 

Bloc operator V – Oftalmologie 

Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament adecvat fiecărei 

zone definite pentru Blocul Operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică; 

Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Blocurile Operatorii se va înscrie în Registrul de 

intervenţii chirurgicale atât ora de începere a intervenţiei cât şi ora de finalizare a intervenţiei. 

Art.128 - Blocul de naştere. Primirea gravidelor în blocul de naştere se face prin serviciul de primire şi 

prin transfer de la secţia gravide cu risc cu asigurarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale.Din blocul de naştere repartizarea lauzelor se face de starea acestora şi în funcţie de 

greutatea şi starea nou născuţilor la naştere.În blocul de naştere accesul parturientelor se efectuează 

separat de cel al personalului iar repartizarea în sălile de travaliu şi operatie se face după triajul 

epidemiologic.Accesul personalului în blocul de naştere se efectuează prin filtrul existent la intrare unde 

personalul îşi schimba ţinuta de spital cu echipamentul specific blocului de naştere. 

Art.129 – Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în blocul operator se regăsesc  

la CAPITOLUL I – SECŢIA CU PATURI ; SECŢIUNEA II-A ATRIBUŢII. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 

 
SECŢIUNEA I 

                                                                 ORGANIZARE  

  

    Art.130 - Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizată conform prevederilor Legii nr. 282/2005 şi a 

OMS nr.1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din 

spitale. 

       Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizată ca o structură independentă a spitalului fiind condusă de 

un medic coordonator şi având program de lucru permanent. 

  Unitatea de Transfuzii Sanguine din Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se află amplasată la etajul II 

al clădirii principale, având acces facil cu toate secţiile. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE  UNITĂŢII DE TRANSFUZII SANGUINE 
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Art.131 - În cadrul Unităţii de Transfuzii Sanguine se realizează următoarele activităţi: 

a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 

spitalului; 

b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile 

spitalului; 

c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul 

beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi 

documentaţia aferentă obligatorie; 

d) efectuarea testelor pretransfuzionale; 

e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 

f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 

g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine 

administrate pentru o perioadă de 48 de ore post transfuzional în spaţiile frigorifice cu aceasta destinaţie; 

h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; 

i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial; 

j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor 

transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15180 C) cu această destinaţie. 

  În Unitatea de Transfuzii Sanguine din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste 

pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări: 

a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou - născuţilor şi sugarilor de până 

la 6 luni se va efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO; 

b) în situaţii speciale (nou-născuţi, sugarii, copii, politrasnsfuzaţi, femei de vârsta fertilă, transplant, 

imodeprimaţi, imunizaţi)) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin şi în alte sisteme 

antigenice eritrocitare; 

c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi; 

d) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh (D) la unitatea de 

sânge sau componenţa sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate; 

e) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componenţa sanguină ce conţine 

eritrocitate vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test 

enzimatic cu papaina la temperatura de 370 C şi test Coombs indirect; 

f) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât cu 

serul pacientului, cât şi cu serul mamei. 

Se interzic unităţii de transfuzie sanguină din spital livrarea de sânge total sau de componente sanguine 

către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliu pacientului, livrarea de sânge total şi/sau 

de componente sanguine cu alta destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta spitalului. 

Art.132 -Ultimul control pre-transfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde 

următoarele: 

a) verificarea identităţii pacientului; 
b) verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; 

c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient: 

- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh (D) la pacient: 

- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh (D) la unitatea de transfuzat; 

- verificarea documentaţiei; 

- înregistrarea în foaia de observaţie; 

 Art.133- Documentaţia minimă obligatorie aferentă desfăşurării activităţii unităţii de transfuzie 

sanguină din spital cuprinde următoarele: 

a) evidenţa stocului de sânge şi a produselor derivate (intrări, provenienţa ieşirii pentru transfuzie, rebut 

şi cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguină, predare incinerare, etc.); 

b) evidenţa bonurilor - cerere de sânge şi produse derivate; 

c) evidenţa testărilor grupului sanguin (ABO / Rh şi a rezultatelor; 

d) evidenţa probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a procedurilor transfuzionale şi a reacţiilor 

secundare; 

e) repertoar cu pacienţii testaţi ABO / Rh; 

f) evidenţele monitorizărilor temperaturilor echipamentelor frigorifice; 

g) evidenţele stocului de reactivi; 

h)  documente privind reactivi (certificate de calitate de la producător, prospecte); 
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î)  evidenţele verificărilor echipamentelor; 

j)  fişa postului pentru fiecare angajat; 

l) formulare tipizate pentru rezultate, comandă sânge şi produse de sânge de la centrul de transfuzie 

sanguină; 
m) evidenţa gestionării şi neutralizării deşeurilor generate din activitatea unităţii de transfuzie sanguină. 

 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.134 - Medicul coordonator are în principal următoarele atribuţii: 

-asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital; 

-asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale sanitare, 

reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu activitatea de 

transfuzie sanguină din spital; 

-răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie 

sanguină teritorial; 

-îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din subordine; 

-contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali, în cursul 

programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; 

-îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile 

spitalului; 

-păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local în 

cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; 

-ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care apar reacţii 

adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale; 

-consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie 

transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate. 

-răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie sanguină; 

-răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii. 

Atribuţiile medicului care îşi desfăşoara activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplica codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedura; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.135 -Asistentul care lucrează în Unitatea de Transfuzii Sanguine are următoarele atribuţii: 

-desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital în limitele competentelor lor, 

sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; 

-efectuează testările pre - transfuzionale; 

-răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse post-transfuzionale provocate de 

stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea 

greşită a testărilor pretransfuzionale; 

-supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie sanguină, 

din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform 

procedurilor standard; 

-respectă prevederile OMS nr.1224/2006 cu privire la administrarea terapiei prin transfuzie sanguină 

pacienţilor internaţi; 

-pregăteşte şi montează unitatea de sânge şi supraveghează reacţia directă în primele minute; 

-întocmeşte documentaţia pentru activităţile desfăşurate. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 
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-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Restul personalului încadrat în cadrul acestei unităţi va respectă sarcinile şi atribuţiile generale stabilite 

pentru fiecare categorie profesională în parte, conform prezentului Regulament de Organizare şi 

Funcţionare. 

 

CAPITOLUL VI 

 

STERILIZARE 
 

                                                               SECŢIUNEA I-a 

         ORGANIZARE 

 

Art.136 -Staţia de sterilizare este amplasată în Stationarul I şi III al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, amplasată astfel încât distanţa faţă de secţiile medicale şi blocul operator să fie optimă. 

Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente care asigură procesarea, (sterilizare), 

instrumentului din spital. 

Compartimentele au fost astfel gândite încât să asigure fluxul „ murdar - curat- steril", ele fiind prin 

pereţi despărţitori. Cele pastru compartimente sunt: 

a)  zona de activitate cu materiale nesterile, cuprinzând spaţiile pentru primire, depozitare 

temporară, sortare, prelucrare primară, introducerea în aparatele sau camera de sterilizare; 

b)   zona de sterilizare propriu-zisă sau „zona fierbinte"; 

c)   zona de activitate cu materiale sterile, cuprinzând spaţiile pentru scoatere din zona fierbinte şi 

răcire, sortare, inscripţionare, depozitare, predare; 

d)   sectorul anexe comune: birou de evidenţă, depozit de detergenţi şi talc (după caz), vestiar şi 

grup sanitar cu duş pentru personal. 

Art.137 – Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în sterilizare se regăsesc la  

CAPITOLUL I – SECŢIA CU PATURI ; SECŢIUNEA II-A ATRIBUŢII. 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

FARMACIE 
 

SECŢIUNEA I-a 

               ORGANIZARE 

 

Art.138 - Farmacia de circuit închis este unitatea sanitară, fără personalitate juridică, care face parte din 

structura spitalului, şi care are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu medicamente de uz uman 

pentru bolnavii internaţi în secţiile spitalului precum şi pentru ambulatoriu în cadrul programelor 

naţionale de sănătate, conform legislaţiei în vigoare şi este organizată potrivit Legii nr.266/2008 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

      Farmacia cu circuit închis, este organizată conform reglementărilor în vigoare, având ca obiect de 

activitate asigurarea cu medicamente a secţiilor/compartimentelor din unitate.  
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Medicamentele şi celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe D.C.I. sau 

formule farmaceutice şi în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern şi separat pentru uz 

extern. 

Farmacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor cu paturi spre ştiinţă. 

Atât la intrare cât şi în interiorul farmaciei nu există pericol de accidentare sau vătămare corporală. 

Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au autorizaţie de 

punere pe piaţă şi termen de valabilitate. 

Farmacia va deţine literatură de specialitate care să asigure informarea personalului în legătură cu 

orice aspect legat de acţiunea şi de administrarea medicamentului: 

- Farmacopeea Română ; 

- Nomenclatorul de medicamente şi produse farmaceutice; 

- Legislaţia farmaceutică în vigoare; 

Farmacia are program informatic necesar pentru a transmite datele solicitate. 

Farmacia trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia împotriva 

pierderii sau degradării. 

Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele prevăzute de 

instrucţiunile în vigoare.  
Farmaciile trebuie să fie aprovizionate în permanenţă cu produse farmaceutice în cantităţile şi, 

mai ales în sortimentele necesare, aflate în perioada de valabilitate, având obligaţia de a elimina 

produsele expirate cel târziu la data expirarii lor .  

         Farmacia are obligaţia (prin farmacist)  de a elibera medicamente în regim de urgenţă pentru toţi 

pacienţi internaţi , atunci cand este cazul (urgenţe, schimbarea evoluţiei, lipsa medicamentelor din 

aparatul de urgenţă, alte indicaţii de specialitate). 

La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea constituirii unui stoc de rezervă 

care să asigure o desfăşurare continuă şi în bune condiţii a activităţii acesteia şi implicit, a spitalului. 

Farmacia este condusă de un farmacist şef care desemnează un înlocuitor pe perioadele absenţei 

sale din farmacie; 

Farmacistul şi asistentul de farmacie au certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor respectiv 

OAMGMAMR valabile, pe care le prezintă în copie Serviciului RUNOS. 

Farmacistul şi asistentul de farmacie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) valabilă, pe 

care o prezintă în copie Serviciului RUNOS. 
Personalul poartă în permanenţă halate albe şi ecuson pe care sunt înscrise numele şi calificarea 

respectivei persoane. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE FARMACIEI 

 

Art.139 - Farmacia are următoarele atribuţii:  

- Păstrează, prepară, eliberează şi livrează în regim de urgenţă (când e cazul ) medicamente de orice 

natură şi sub orice formă potrivit prevederilor în vigoare;  

- Depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor 

fizico-chimice;  

- Organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentelor şi ia măsuri ori de câte ori este necesar 

pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii în cazul în care acestea apar;  

- Asigură în limitele competenţei sale primul ajutor bolnavilor;  

- Asigură controlul calităţii produselor prin:  

a) Controlul preventiv;  

b) Verificarea organoleptică şi fizică;  

c) Verificarea operaţiilor finale;  

d) Realizează analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize;  

e) Asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente în farmacie;  

f) Asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;  

g) Asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice;  

h) Îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i revin, toate demersurile privind achiziţionarea produselor pentru 

farmacii;  
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i) Stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând realizarea 

părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;  

j) Obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 

farmaceutice acordate asiguraţilor;  

k) Obligativitatea informării asiguraţilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea 

medicamentelor cu şi fără contribuţie personală;  

l) Obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare a medicamentelor şi a 

potenţialelor riscuri sau efecte adverse;  

m) Obligativitatea soluţionării de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării 

în intervalul de timp legiferat;  

n) Există un plan de pregătire profesională continuă pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie. 

 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.140 - FARMACISTUL ŞEF are în principal următoarele sarcini: 

-organizează spaţiul de muncă dând fiecarei încăperi destinaţia cea mai potrivită; 

-întocmeşte planul de muncă şi repartizeaza sarcinile pe oameni, în raport cu necesităţile 

farmaciei; 

-răspunde de buna aprovizionare a farmaciei; 

-organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi celorlalte produse farmaceutice intrate 

în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzatoare; 

-colaborează cu secţiile spitalului în vederea asigurării unui consum raţional de medicamente şi pentru 

popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

-controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor, răspunde de modul cum este organizat şi 

cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte că acestea să se elibereze la 

timp şi în bune condiţii; 

-răspunde de organizarea şi efectuarea corectş şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune; 

-asigură măsurile de protecţia muncii, de igiena, PSI şi respectarea acestora de către întregul personal; 

-participă la şedinţele organizate în cadrul oficiilor farmaceutice, Comisiile de specialitate ale 

Colegiulului Farmacistilor, respectiv în unităţile sanitare pentru analiza calităţii medicamentelor potrivit 

dispoziţiilor MS; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat/farmacistului rezident în 

vederea respectării sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumatorul noului angajat/farmacistului 

rezident pentru compartimentul pe care îl conduce; 

-colaborează cu conducerea medicală a spitalului pentru rezolvarea tuturor problemelor asistentei cu 

medicamente; 

-face parte din nucleul de farmacovigilenţă a spitalului; 

-participă la raportul de gardă. 

Atribuţii de prevenire şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

-obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează 

posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

-distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate (potenţa, incompatibilitate, 

condiţii de depozitare şi deteriorare); 

-obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat; 

-păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

-înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi 

tendinţelor utilizării antibioticelor; 

-păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de alţi agenţi 

antiinfecţioşi proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durată acţiunii, spectrul antibiotic, 

proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile 

cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care afectează în mod negative potenţa pe durata 

depozitării (temperatura, lumina, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor; 

-participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi 

dezinfectarea mâinilor; 
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-participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor; 

-participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv 

selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizarea. 

Atribuţiile farmacistului şef conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pentru farmacie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficientele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.141 - FARMACISTUL are în principal următoarele sarcini: 

-supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice şi materiale sanitare de 

către asistentul de farmacie; 

-primeşte, verifică, execută reţete şi eliberează medicamentele; 

-asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor toxice şi stupefiante; 

-participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare intrate în farmacie şi 

efectuează recepţia cantitativă a acestora; 

-verifică în timpul şi după executarea reţetelor, a preparatelor galenice şi a medicamentelor tipizate în 

unitate, calitatea medicamentelor, efectuând controlul organoleptic sau analitic; 

-verifică periodic, prin analize, calitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu durată de conservare 

sau acţiune terapeutică limitată în vederea preschimbării lor; 

-răspunde de munca şi pregătirea tehnico-profesională a personalului din subordine; 

-execută toate lucrările încredinţate de către farmacistul şef, în vederea cunoaşterii întregii acţiuni a 

farmaciei. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 142 - ATRIBUŢIILE ASISTENTEI DE FARMACIE: 

    Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competenţele certificate de actele de studii    obţinute, ca 

urmare a parcurgerii unei forme de învîţîmânt de specialitate recunoscute de lege. 

    În exercitarea profesiei asistentul medical are resposibilitatea actelor intreprinse în cadrul activităţilor 

ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

-organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor 

sanitare; 

-asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice; 

- eliberează medicamente şi produse galenice, conform prescripţiei medicului; 

- recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripţiei medicului; 

- oferă informaţii privind efectele şi reactiile adverse ale medicamentului eliberat; 

- participă, alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice; 

- verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea 

lor; 

- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 

- participă la activităţi de cercetare; 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

- respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

-uilizează 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; 

-se preocupă de actualizarea cunoştintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie 

continuă; 
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-participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 

-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 

- respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară, precum şi 

Codul de conduită al personalului contractul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Atribuţiile asistentului de farmacie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.143 - ÎNGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE, din FARMACIE, are în principal următoarele 

sarcini: 

-face curăţenie în încăperile farmaciei; 

-spală ustensilele, intreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul; 

-sesizează şeful farmaciei în legatură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor; 

-primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

-evacuează rezidiile şi le depozitează la locul mentionat. 

Atribuţiile îngrijitoarei de curăţenie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

- asigură transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 

 
             SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 
Art.144 - Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de 

produse patologice, preparatelor şi oricăror alte prestaţii medico-sanitare specifice profilului de activitate, 

recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă, asigurarea 

recipientelor necesare recoltării produselor patologice şi redactarea corectă şi distribuirea la timp a 

rezultatelor examenelor efectuate. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢII LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
 

Art.145 -Laboratorul de Analize Medicale este organizat conform O.M.S. nr.1301/2007 şi are 

următoarele atribuţii: 

- efectuarea analizelor medicale de hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, 

virusologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi 

examenelor profilactice, utilizând numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de 

producători. 

- ţinerea unei evidenţe de gestiune cantitativ - valorică corectă şi la zi a reactivilor; 

- calibrarea şi spălarea aparatelor de laborator conform specificaţiilor tehnice şi să consemneze aceste 

operaţiuni pentru conformitate şi regularitate, în documentele obligatorii de control în termen conform 

legii; 
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- recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă; 

- asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice; 

- recoltarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; 

Transportul produselor biologice din spital către laborator se asigură în condiţii corespunzătoare, de 

către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi. 

Rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau cât mai curând după 

efectuarea şi obţinerea rezultatului. 

Accesul în spaţiu de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar personalului autorizat 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului de lucru. 

Medicul Şef al Laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări normale a 

laboratorului realizând partea corespunzătoare a planului anual de achiziţii al spitalului; 

Laboratorul de Analize Medicale întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista serviciilor medicale 

pe care le efectuează; 

Colectarea, depozitarea evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii 

medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Accesul pacienţilor este permis numai în spaţiile destinate acestora şi numai în timpul programului de 
lucru. 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.146 - MEDICUL ŞEF LABORATOR are în principal următoarele sarcini: 

Sarcini generale 

- respectă atribuţiile din contractul de administrare, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

Regulamentul de Organizare Internă, precum şi Codul de conduită al personalului contractual; 

- răspunde de calitatea actului medical; 

- organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din subordine; 

- răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

- execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului; 

- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat/medicului rezident în 

vederea respectării sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumătorul noului angajat/medicului 

rezident pentru compartimentul pe care îl conduce. 

Atribuţiile medicului şef laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deseurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Sarcini specifice 

-foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament, în specialitatea respectivă; 

-execută, împreună cu colectivul pe care îl conduce, examenele cerute de medicii din secţiile cu paturi 

sau ambulatoriul de specialitate; 

-analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicatorii calitativi ai muncii medicale 

din laborator; 

-informează managerul despre toate faptele deosebite petrecute în laborator cât şi despre măsurile luate; 

-conduce instruirea cadrelor din subordine; 

-gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 

desfaşurării activităţii; 

-controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice 

fel şi alte obiecte de inventar; 

-verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului, modul de recoltare pentru analize; 
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-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate şi 

răspunde de aplicarea măsurii de igienă şi antiepidemice; 

-întocmeşte fişele anuale de apreciere pentru personalul din subordine; 

-asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de reactivi şi materiale sanitare; 

Atribuţiile şefului laboratorului de microbiologie conform Ord.MSP nr.916/2006: 

-implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi 

sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele 

referitoare la calitate; 

-elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor 

biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

-elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de 

biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentă ediţie) în scopul evitării 

contaminării personalului şi a mediului; 

-întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al 

prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale; 

-identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va 

asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu 

epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la pacienti/purtători (dacă este necesar, până la nivel 

de tipare intraspecie); 

-furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp; 

-testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate; 

-îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în funcţie de 

particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în ultima  perioadă de timp, şi antibioticele 

utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului aplicat; 

-furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin adoptarea 

unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente 

la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

-realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 

-monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială 

pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor 

microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente; 

-raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi 

evoluţia rezistenţei la antibiotice; 

-monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi 

medicului epidemiolog; 

-monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul 

spitalului; 

-spitalele care primesc finanţare pentru controlul infecţiilor nosocomiale asigură în cadrul programului 

naţional de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem santinelă izolarea, identificarea şi testarea 

rezistenţei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul 

pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, şi colaborează la nivel naţional pentru aplicarea 

protocoalelor Sistemului european de supraveghere a rezistenţei la antibiotice; 

-stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice 

comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu, 

Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope); 

-trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor 

nosocomiale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie nosocomială, pentru 

identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la antibiotice. 

Art. 147 - MEDICUL DE SPECIALITATE DIN LABORATOR are în principal următoarele sarcini: 

-efectuează analize, investigaţii sau tratamente de specialitate; 
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-prezintă cazurile deosebite medicului şef de laborator; 

-întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile sau tratamentele efectuate; 

-urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 

-răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici; 

-controlează activitatea personalului subordonat; 

-urmăreşte introducerea în practica a metodelor şi tehnicilor noi; 

-foloseşte corect bunurile din dotare şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor; 

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

comportamentul personalului din subordine. 

Atribuţiile medicului de specialitate din laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplica codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.148 -CHIMISTUL, BIOLOGUL ŞI ALŢI SPECIALIŞTI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ, 

din laboratorul de analize medicale şi explorări funcţionale, au în principal următoarele sarcini: 

-efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef, în conformitate cu pregătirea lor de bază; 

-întocmesc şi semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat; 

-controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat; 

-răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

-răspund de respectarea condiţiilor de igienă şi sanitaro-antiepidemice la locul de muncă. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 149 - ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ŞEF DIN LABORATORUL DE 

ANALIZE MEDICALE 

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie, pe care le poate modifica, 

informând medicul şef de secţie; 

-organizează, îndrumă, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul mediu şi 

auxiliar sanitar din toate punctele de lucru a Laboratorului de Analize Medicale; 

-participă la evaluarea performanţelor profesionale a personalului din subordine; 

-organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă a personalului din subordine; 

-răspunde de întocmirea graficului de lucru al personalului mediu şi auxiliar din toate punctele de lucru, 

în două exemplare şi îl transmite directorului de îngrijiri spre aprobare la sfârşitul lunii pentru luna 

următoare, urmând ca un exemplar aprobat să fie afişat la locurile de muncă; 

-organizează împreună cu directorul de îngrijiri medicale şi cu consultarea reprezentantului Ordinului 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România testări profesionale periodice şi acordă calificativele 

anuale, pe baza calităţii activităţii şi rezultatelor obţinute la testare; 

-participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar – prin concurs, şi propune 

criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului; 

-controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali; 

-informează medicul şef de Laborator şi după caz, directorul de îngrijiri medicale despre evenimentele 

deosebite petrecute în timpul turelor; 

-aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri medicale absenţa temporară a personalului în vederea 

suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
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-coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 

-răspunde de aprovizionarea Laboratorului de Analize Medicale şi a punctelor de lucru cu materiale 

sanitare şi administrativo-gospodăreşti necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii şi înlocuirea 

acestora conform normelor stabilite în unitate; 

-realizează autoinventarierea periodică a dotării laboratorului conform normelor stabilite, colaborează cu 

personalul responsabil cu gestiunea din fiecare punct de lucru al laboratorului, care răspunde de inventar 

faţă de administraţia instituţiei; 

-controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi o contrasemnează; 

-analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le 

comunică directorului de îngrijiri medicale; 

-organizează şedinţe de lucru cu personalul din subordine şi participă la şedinţele de lucru organizate de 

directorul de îngrijiri medicale cu asistenţii medicali şefi de secţie / laborator; 

-organizează instruiri periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de 

protecţia muncii; 

-se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de pacienti pentru personalul din subordine; 

-asigură păstarea secretului profesional; 

-în cazuri deosebite, propune spre aprobare, împreună cu medicul şef de secţie, ore suplimentare 

conform reglementărilor legale în vigoare şi informează directorul de îngrijiri medicale; 

-în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul laboratorului, decide 

asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare a personalului vinovat şi informează medical şef de 

secţie, directorul de îngrijiri medicale şi conducerea unităţii; 

-întocmeşte foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din laborator şi asigură predarea acesteia în 

timp util la Serviciul RUNOS. 

-întocmeşte la sfârşitul anului, graficul concediilor de odihnă pentru anul următor, informează directorul 

de îngrijiri medicale, îl transmite la direcţiune, răspunde de respectarea acestuia şi asigură înlocuirea 

personalului pe durata concediului; 

-coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare, însoţiţi de 

instructorul de practică, conform protocoalelor semnate cu şcolile de profil sanitar, respectând 

planificarea stagiilor; 

-gestionează bunurile care i-au fost încredinţate, se preocupă şi asigură utilizarea şi păstrarea acestora în 

condiţii corespunzătoare; 

-controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine; 

-se preocupă şi sprijină ridicarea continuă a nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine; 

-asigură şi răspunde de introducerea datelor în aplicaţiile informatice şi raportarea în timp util conform 

solicitărilor conducerii spitalului; 

-îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie şi a directorului de îngrijiri medicale. 

În afara sarcinilor prevăzute mai sus, asistentul şef din laborator are, prin delegare, următoarele 

sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

- răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine şi de respectarea regulilor de tehnică 

aseptică de către acesta. Răspunde de starea de curăţenie din laborator, de respectarea normelor de igienă 

şi antiepidemice. 

În acest scop: 

1. Controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 

2. Controlează permanent curăţenia laboratorului, grupurilor sanitare şi dezinfecţia acestora. 

3. Anunţă imediat medicul şef de laborator şi dispeceratul serviciului tehnic asupra deficienţelor în 

condiţiile de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.). 

4. Verifică prin sondaj efectuarea corectă a sterilizării, instruieşte şi controlează personalul din 

subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi 

utilizarea lor în limita termenului de valabilitate. 

5. Organizează şi supraveghează pregătirea laboratorului pentru dezinfecţiile periodice. 

6. Participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu 

echipa serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. 

7. Semnalează medicului şef din laborator cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului. 
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8. Urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului de 

transport şi neutralizare a acestora. 

9.Controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică, propunând medicului şef din laborator 

măsuri disciplinare în caz de abateri. 

10. supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumătorul noului angajat pentru compartimentul pe care îl 

conduce. 

Atribuţiile asistentului medical şef din laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- răspunde de aplicarea codului de procedură; 

- prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul 

de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 150 - ASISTENTUL DIN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE,  are în principal 

următoarele sarcini: 

Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare 

a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse în cadrul activităţilor 

ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

1. Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării, după caz. 

2. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice. 

3. Sterilizează materialele necesare învestigaţiilor de laborator. 

4. Recoltează produse biologice (în Ambulatoriul spitalului sau la patul pacientului, după caz). 

5. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator. 

6. Prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de 

laborator. 

7. Prepară soluţii dezinfectante. 

8. Pregăteşte materialele pentru experienţe, urmăreşte evoluţia lor, participă la recoltări, inoculări şi 

evaluarea rezultatelor. 

9. Asigură autoclavarea produselor biologice. 

10. Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, parazitologice, 

serologice, toxicologice, citologice şi de anatomie patologica). 

11. Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează. 

12. Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării,etc). 

13. Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator,etc.). 

14. Înmagazinează datele de laborator pe calculator,după caz. 

15. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate. 

16. Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic. 

17 Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare. 

18. Supravegheză şi controlează efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei laboratorului. 

19. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii. 

20. 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. 

21. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

22. Participă la realizarea programelor pentru sănătate. 

23. Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea 

laboratorului. 
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24. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 

25. Se preocupă de actualizarea cunoştintelor profesionale, şi de utilizare a echipamentelor, prin studiu 

individual, sau alte forme de educaţie continuă. 

26. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator. 

Atribuţiile asistentului medical care îşi desfaşoară activitatea în spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.151 - REGISTRATORUL MEDICAL DE LA LABORATOR are în principal următoarele 

sarcini: 

- primeşte produsele de la laborator pentru analiză; 

- verifică starea produselor la prezentarea acestora; 

- verifică modul de ambalare; 

- înregistrează şi numerotează probele aduse la laborator în ziua respectivă; 

-se îngrijeşte ca buletinele analizelor efectuate să fie trimise zilnic la cabinetele de consultaţii din 

ambulatoriul de specialitate sau în secţii în caz de urgenţă, comunică telefonic rezultatele analizelor 

efectuate; 

-ţine zilnic evidenţa statistică a activităţii laboratorului, întocmeste lucrările de statistică ale laboratorului, 

în raport cu instrucţiunile în vigoare. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 152 - ÎNGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE DE LA LABORATOR, are următoarele sarcini: 

-efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi execută operaţiile de dezinfecţie 

curentă după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea asistentului medical de laborator; 

-execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajuta la împachetarea şi pregătirea 

materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregatirea mediilor de cultură; 

-transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate). 

Atribuţiile îngrijitoarei de curăţenie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul calităţii. 

 

CAPITOLUL IX 

 

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
 

            SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art.153 - Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală şi Radioterapie/Medicină Nucleară - 

grupează toate investigaţiile bazate pe utilizarea radiaţiei Roentgen şi alte tipuri de radiaţii (gamma) 

pentru aducerea în domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. 
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Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigaţii, cel al tehnicilor de 

examinare imagistică. 

Modul de utilizare a radiaţiei Roentgen pentru diagnosticul medical, condiţiile ce trebuie să le 

îndeplinească aparatura, precum şi modul de alcătuire, dimensionare şi ecranare la radiaţii a încăperilor, 

sunt strict condiţionate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare. 
   Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală este structurat astfel: 

- computer tomograf; 

- RMN 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢII LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

 

Art.154 – Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală  are în principal următoarele atribuţii: 

- efectuarea examenelor radiologice; 

-colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar; 

-organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii; 

-aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii pacienţilor şi personalului din radiologie. 

 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢII LE PERSONALULUI 

 
Art. 155 - MEDICUL DE SPECIALITATE RADIOLOGIE, în afara sarcinilor generale, are 

următoarele sarcini specifice: 

-supraveghează ca developarea filmelor radiologice să se execute corect şi în aceeeaşi zi; răspunde de 

buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice; 

-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din subordine cât şi 

pentru pacientii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament. 

Atribuţiile medicului de specialitate radiologie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplica codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.156 - ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ŞEF DIN LABORATORUL DE 

RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

-organizează, îndrumă, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul 

mediu şi auxiliar sanitar din toate punctele de lucru a Laboratorului de Radiologie şi Imagistică 

Medicală; 

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din Laboratorul de Radiologie şi 

Imagistică Medicală cu punctele de lucru, pe care le poate modifica, informând medicul şef de laborator 

şi directorul de îngrijiri; 

-participă la evalurea performanţelor profesionale a personalului din subordine; 

-organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă a personalului din subordine din toate 

punctele de lucru a laboratorului; 

-întocmeşte graficul de lucru al personalului mediu şi auxiliar din toate punctele de lucru, în două 

exemplare şi îl transmite directorului de îngrijiri spre aprobare la sfârşitul lunii pentru luna 

următoare, urmând ca un exemplar aprobat să fie afişat la locurile de muncă; 

-organizează împreună cu directorul de îngrijiri medicale şi cu consultarea reprezentantului 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România testări profesionale periodice şi acordă 

calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi a rezultatelor obţinute la testare; 
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-participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar – prin concurs, şi propune 

criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului; 

-controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali; 

-informează medicul şef de laborator şi după caz, directorul de îngrijiri medicale despre evenimentele 

deosebite petrecute în timpul turelor; 

-aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri medicale absenţa temporară a personalului în vederea 

suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

-coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 

-răspunde de aprovizionarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală şi a punctelor de lucru 

cu instrumentar, materiale sanitare şi administrativo-gospodăreşti necesare desfăşurării în condiţii optime 

a activităţii şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; 

-asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al laboratorului, controlează 

modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele 

medicale din laborator conform prescripţiei medicului; 

-realizează autoinventarierea periodică a dotării laboratorului conform normelor stabilite şi răspunde de 

aceasta faţă de administraţia spitalului; 

-controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi o contrasemnează; 

-analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine, întocmeşte 

un plan anual de pregătire profesională pe care îl transmite directorului de îngrijiri medicale; 

-organizează şedinţe de lucru cu personalul din subordine şi participă la şedinţele de lucru organizate de 

directorul de îngrijiri medicale cu asistenţii medicali şefi de secţie/laborator; 

-organizează instruiri periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de 

protecţia muncii şi PSI; 

-se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de pacienţi pentru personalul din subordine; 

-asigură păstarea secretului profesional; 

- în cazuri deosebite, propune spre aprobarea conducerii spitalului, împreună cu medicul şef de laborator, 

ore suplimentare conform reglementărilor legale în vigoare şi informează directorul de îngrijiri medicale; 

-în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secţiei, decide asupra 

modului de rezolvare şi/sau propune sancţionarea disciplinară a personalului vinovat şi informează 

medicul şef de secţie, directorul de îngrijiri medicale, semnalând în scris conducerii spitalului abaterea 

disciplinară conform Regulamentului de Ordine Interioară a Spitalului; 

-întocmeşte foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din laborator şi asigură predarea acesteia în 

timp util la Serviciul RUNOS. 

-întocmeşte la sfârşitul anului, graficul concediilor de odihnă pentru anul următor, informează directorul 

de îngrijiri medicale, îl trasmite la direcţiune, răspunde de respectarea acestuia şi asigură înlocuirea 

personalului pe durata concediului; 

-coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare, însoţiţi de 

instructorul de practică, conform protocoalelor semnate cu şcolile de profil sanitar, respectând 

planificarea stagiilor; 

-gestionează bunurile care i-au fost încredinţate, se preocupă şi asigură utilizarea şi păstrarea acestora în 

condiţii corespunzătoare; 

-controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine; 

-se preocupă şi sprijină ridicarea continuă a nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine; 

-asigură şi răspunde de introducerea datelor în aplicaţiile informatice şi raportarea în timp util a acestora 

conform solicitărilor conducerii spitalului; 

-îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie şi a directorului de îngrijiri medicale. 

    În afara sarcinilor prevăzute mai sus, asistentul şef din laborator are, prin delegare, următoarele 

sarcini specifice privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

- răspunde de aplicarea precauţiunilor universale, de comportamentul igienic al personalului din 

subordine şi de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta. Răspunde de starea de curăţenie 

şi dezinfecţie din laborator, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

În acest scop: 
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1. Urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din laborator. 

2. Controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 

3.Controlează permanent curăţenia şi dezinfecţia încăperilor din laborator şi a grupurilor sanitare. 

4.Anunţă imediat medicul şef de laborator şi dispeceratul serviciului tehnic asupra deficienţelor în 

condiţiile de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.) şi se asigură de rezolvarea 

acestora. 

5. Verifică prin sondaj păstrarea materialelor sterile şi a medicamentelor în condiţii optime şi utilizarea 

lor în limita termenului de valabilitate. 

6. Organizează şi supraveghează pregătirea laboratorului pentru dezinfecţiile, dezinsecţiile şi deratizările 

periodice, conform Planului DDD. Participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii 

dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu echipa serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale. 

7.Instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri. 

8. Semnalează medicului şef din laborator cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului în vederea luării măsurilor care se impun. 

9. Urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului de 

transport şi neutralizare a acestora. 

10. Controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei ( echipament de protecţie 

şi ecuson) şi comportamentului igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică, propunând 

măsuri disciplinare în caz de abateri. 

11. Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumatorul noului angajat pentru compartimentul pe care îl 

conduce. 

Atribuţiile asistentului medical şef din laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- răspunde de aplicarea codului de procedură; 

- prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul 

de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

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

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.157 - ASISTENTUL MEDICAL DE RADIOLOGIE, are în principal următoarele sarcini: 

1. Pregăteşte pacientul şi materialele necesare examenului radiologic. 

2. Înregistrează pacientii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii, cu datele de identitate 

necesare. 

3. Efectuează radiografiile la indicaţia medicului. 

4.Execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor 

medicului. 

5. Păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru 

interpretare. 

6. Înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile 

filmelor. 

7. Păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile. 

8. Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice. 

9. Asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice. 

10.Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate. 

11.Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învătământ şi la activitatea de cercetare 

ştiinţifică. 

12.Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei 

în stare de funcţionare. 

13.Ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea în permanenţă a cunoştinţelor 

teoretice şi practice. 
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14.Utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi 

se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. 

15.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

16.Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

Atribuţiile asistentului medical de radiologie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale 

 

CAPITOLUL X 

 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

 
            SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art.158-  Laboratorul de explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform 

solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru pacienţii spitalizaţi şi din 

ambulatoriu. 

Laboratorul de explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor 

medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă având următoarele atribuţii: 

- grupează, centralizat pe spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe utilizarea aparaturii 

specializate de înaltă tehnologie care permite obţinerea de date referitoare la potenţialul funcţional al 

diferitelor organe şi sisteme ale corpului uman. 

În cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale funcţionează următoarele cabinete medicale: 

- cabinet electrocardiogramă (EKG), test efort, oscilometrie; 

- cabinet electroencefalograma (EEG); 

- cabinet bronhoscopie, spirometrie; 

- cabinet puncţii pleurale; 

- cabinet ecocardiografie, doppler; 

- cabinet audiogramă; 

- cabinet ecografie generală; 
- cabinet colonoscopie, rectoscopie, rectosigmoidoscopie. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.159- Asistentul medical din cadrul Laboratorului de Explorări funcţionale 

are următoarele atribuţii: 

- Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii obţinute, ca 

urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

- În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat; 

- Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea examinării, după caz; 

- Pregăteşte materialul necesar în vederea explorărilor de efectuat; 

- Sterilizează materialele necesare investigaţiilor; 

- Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator; 

- Efectuează tehnicile de explorare conform indicaţiilor medicului; 

- Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă; 

- Întocmeste documente (buletine de analiză, înregistrează rezultatele investigaţiilor); 
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- Înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz; 

- Răspunde de corectitudinea datelor şi de raportarea acestora lunar şi anual asistentului şef şi Serviciului 

de Statistică. 

- Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului, şi a aparaturii din dotare şi se preocupă de buna 

funcţionare a acestuia; 

- Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei cabinetului; 

- 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, conform prevederilor legale aplicabile; 

- Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 

Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării şi a aparaturii din dotare; 

- Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, şi de utilizare a echipamentelor, prin studiu 

individual sau alte forme de educaţie continuă. 

- Răspunde de raportările statistice privind situaţia pacienţilor internaţi conform dispoziţiilor şi deciziilor 

interne; 

- Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali; 

- Asigură respectarea drepturilor pacienţilor; 

- Poartă echipamentul de protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei 

şi a aspectului estetic personal; 

- Respectă programul de lucru; 

- Respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii; 

- Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, 

orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă. 

- Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale. 

 

CAPITOLUL XI 

 

SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ 
 

             SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 
 

Art.160 -  Funcţionarea şi administrarea Serviciului de Medicină Legală se desfăşoară conform 

prevederilor HGR 1609/2006 şi OG nr.1/2000, fiind unitate sanitară fără personalitate juridică inclusă în 

structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

       Activitatea de Medicină Legală asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de urmărire 

penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi la cererea persoanelor interesate, în soluţionarea cauzelor 

penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea 

adevărului.  

    Activitatea de Medicină Legală constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de 

laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi 

corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii 

corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de 

expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei. 
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Sub raport ştiinţific şi metodologic, activitatea de medicină legală este coordonată de Ministrul 

Sănătăţii şi Consiliul Superior de Medicină Legală cu sediul la Unitatea sanitară de Medicină Legală " 

Prof.Dr.Mina Minovici" Bucuresti. 

Serviciul Judeţean de Medicină Legală se finanţează de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii şi 

din venituri proprii. 
Serviciile medico-legale prestate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală din dispoziţia organelor 

de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti ori la cererea persoanelor interesate se efectuează 

contra cost, veniturile astfel realizate urmând a fi utilizate conform prevederilor legale. 

Activitatea de medicină legală asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de urmărire 

penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi la cererea persoanelor interesate, în soluţionarea cauzelor 

penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea 

adevărului. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ 

 

Art.161 - Atribuţiile Serviciului de Medicină Legală sunt:  

- efectuează expertize şi consultaţii medico-legale din dispoziţia organelor de urmărire penală sau a 

instanţelor judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe în acordarea asistenţei ori în cazurile în care, 

potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;  

- efectuează orice altă expertiză sau constatare medico-legală, în cazul în care se apreciază că aceasta nu 

poate fi efectuată de cabinetul de medicină legală;  

- efectuează, cu plată, examinări medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum şi orice alte 

lucrări medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa cabinetului de medicină legală;  

- efectuează noi expertize medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa institutelor de 

medicină legală;  

- pun la dispoziţie catedrelor de medicină legală din universităţile de medicină şi farmacie, în condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale, de deontologia medicală şi de reglementările privind drepturile omului, 

materiale documentare, cadavre, ţesuturi şi alte produse biologice necesare procesului didactic;  

- pune la dispoziţia Institutului de Medicină Legală “Prof. Dr. Mina Minovici” din Bucureşti şi 

institutelor de medicină legală materiale necesare pentru cercetarea ştiinţifică;  

- contribuie la ridicarea nivelului de acordare a asistenţei medicale din unităţile sanitare, comunicând 

organului ierarhic superior al acestor unităţi deficienţele constatate cu ocazia desfăşurării activităţii de 

medicină legală;  

- participă, la cererea instituţiilor sanitare şi a Colegiului Medicilor din România, la lucrările comisiilor 

de anchetă, instituite de acestea, şi contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor 

care au provocat vătămarea integrităţii corporale, a sănătăţii sau decesul bolnavilor;  

    Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de medicină legală se întocmeşte şi se aprobă pe 

baza estimării veniturilor, avându-se în vedere propunerile de cheltuieli curente şi de capital, 

fundamentate pe destinaţii de către medicul legist şef.  

    Şeful Serviciului de Medicină Legală stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări 

normale asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii publice al spitalului. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.162- Medic Legist Şef are următoarele atribuţii: 

- respectă programul de lucru zilnic şi utilizeaza integral timpul de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu; 

- organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii SJML conform competenţei 

teritoriale; 

- reprezintă SJML în faţă autoritatilor publice; 

- fundamentează şi elaboreaza planul de buget anual al SJML; 

- dispune măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către întregul personal al SJML a sarcinilor şi 

îndatoririlor care rezulta din fişele posturilor; 
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- asigură gestionarea imaginii publice a SJML; 

- asigură şi coordonează activitatea de adaptare a legislaţiei nationale şi a reglementarilor internaţionale 

în domeniul medicinei legale în cadrul SJML; 

- promovează interesele SJML în relaţiile cu terţii; 

- supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiintific şi metodologic expertizele şi constatările 

medico-legale efectuate de medicii legisti din subordine, putând dispune refacerea acestora partială sau 

totală în cazul în care constata deficienţe. Are dreptul să verifice orice tip de lucrare sau activitate 

profesională desfăşurată de medicii legişti din subordine; 

- verifică respectarea de către întregul personal a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare în 

unitate stabilite prin regulamentul intern al instituţiei; 

- întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat şi le comunică 

anual conducerii unităţii sanitare; 

- Verifică respectarea programului de lucru în cadrul serviciului de medicină legală pe care îl conduce; 

- repartizează efectuarea lucrărilor medico-legale în funcţie de complexitate şi dificultatea acestora 

corespunzător nivelului de competenţă şi gradului de pregătire al personalului de subordine; 

- în caz de imposibilitate a exercitarii atribuţiilor, medicul legist şef poate delega exercitarea atribuţiilor 

ce-i revin unui alt medic legist cu competenţa corespunzătoare din cadrul colectivului SJML; 

- În limitele competenţei, poate face parte din componenţa unei comisii care efectuează o nouă expertiză 

medico-legală; 

- respectă programul de permanenţî şi ia toate măsurile ce se impun pentru deplasarea cu maximă 

operativitate la faţă locului, la solicitarea organelor abilitate, cu care va avea relaţii de bună colaborare 

profesională; 

- Efectuează examinarea preliminară medico-legală a cadavrului şi comunică rezultatul acestei 

examinari organelor abilitate care instrumentează cazul, cu respectarea normelor metodologice în 

vigoare; 

- se asigură de emiterea ordonanţei de efecuare a autopsiei de către organele de urmărire penală; 

-comunică aparţinătorilor locul, documentele necesare şi ora de prezentare la SJML în vederea ridicării 

cadavrului; 

- aprobă referatele întocmite de salariaţii din subordine prin care se solicită achiziţia materialelor, 

instrumentelor şi oricăror obiecte necesare activităţii laboratorului; 

- aprobă cererile de concedii de odihnă ale personalului astfel încât activitatea SJML să fie asigurată 

eficient şi în mod continuu; 

- aprobă, în mod excepţional, examinarea la spital sau la domiciliu a victimei; 

- efectuează examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform programului de 

consultatii şi întocmeşte certificate medico-legale, conform normelor metodologice; 

- efectuează constatarile şi expertizele medico-legale pe baza de acte, solicitate de organele de urmarire 

penală şi instanţele de judecată, care îi sunt repartizate şi întocmeşte rapoarte de constatare medico-

legală şi rapoarte de expertiză medico-legală; 

- efectuează constatarile medico-legale, expertizele medico-legale şi noile expertize medico-legale la 

solicitarea instituţiilor de drept (organe de urmărire penală şi instanţe judecătoreşti), care îi sunt 

repartizate şi întocmesc rapoarte de constatare medico-legală, rapoarte de expertiză medico-legală; 

- efectuează autopsii medico-legale la sediul SJML, la solicitarea organelor de drept şi întocmeşte 

raportul de autopsie medico-legală după caz, imediat sau după primirea rezultatelor examenelor 

complementare completează certificatul medical constatator al decesului; 

- comunică inspectoratului teritorial de muncă, în scris, constatările preliminare, la cererea oficială a 

acestora; 

- semnează formularele necesare aparţinătorilor pentru obtinerea pensiei de urmaş în urma unei cereri 

scrise a acestora adresată medicului legist şef şi aprobată de acesta; 

-supraveghează în mod direct momentul recoltării şi sigilării probelor de autopsier şi momentul 

etichetării acestora; 

- nu permite accesul la autopsie al altor persoane decât cele implicate direct în rezolvarea cazului 

(organe de urmărire penală, criminalişti).  

- În cazuri excepţionale şi motivate poate a aviza asistarea la autopsie a altor persoane la solicitarea 

medicilor din subordine. 

- în cazul în care, în decursul examinarilor medico-legale efectuate la cererea persoanelor interesate, 

medicul legist ia cunoştinţă de elemente medico-legale care constituie indiciile unei infracţiuni pentru 
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care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, el consemnează aceste fapte în actele medico-legale şi 

le aduce la cunoştinţa organelor judiciare competente; 

- în cazul în care, în decursul efectuării expertizei sau constatării medico-legale, medicul legist constată 

şi alte aspecte cu implicaţii medico-legale deosebite de cele ce formează obiectul lucrării, el solicită 

organelor judiciare modificarea sau completarea obiectului acesteia, şi va lămuri aspectele medico-legale 

implicate de caz chiar dacă acestea nu au fost sesizate prin ordonanţa de efectuare a lucrării medico-

legale. 

- răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de 

solicitare a documentelor medicale, a examinărilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare. 

- este direct răspunzator de continutul şi concluziile actelor medico-legale pe care le întocmeşte; 

- aplica metodologia prevazută în legislaţia specifică pentru efectuarea lucrărilor medico-legale care îi 

sunt încredinţate; 

- răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate. 

- răspunde de integritatea şi securitatea arhivei fiecarei lucrări medico-legale pe perioada cât acesta îi 

este încredinţată. 

- verifică şi semnează deconturile de cheltuieli pentru cazurile de autopsie medico- legală ce i-au fost 

incredintate, în vederea facturării acestora către instituţiile emitente ale ordonanţelor; 

- Semnează borderoul cu lucrările facturate ce se va trimite instituţiilor care au solicitat lucrări medico-

legale. 

- în cazul în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod exceptional, după efectuarea unei 

lucrări medico-legale, înainteaza informaţiile solicitate sub forma de „constatări preliminare" de îndată 

sau în cel mult 72 de ore de la solicitare. Constatările preliminare nu au caracter de concluzii şi se refera 

numai la elementele obiective rezultate din lucrările efectuate până în acel moment, pe baza materialelor 

avute la dispoziţie. 

- păstrează în condiţii optime de conservare şi foloseste judicios instrumentarul medical, materialele 

sanitare şi aparatura din dotare răspunzând de inventarul predat prin proces verbal. 

- foloseşte şi răspunde de materialul de protecţie personal şi efectuează orice manoperă asupra 

cadavrelor sau produselor biologice cu echipament de protecţie; 

- participă la activitatea ştiinţifică a unităţii; 

- se conformează prevederilor privind păstrarea cu strictete a secretului de serviciu; 

- respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

- respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- respectă prevederile Regulamentului Intern; 

Atribuţiile medicului şef laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplica codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă, respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea 

documentelor cu care întră în contact. 

Art.163 - Medicul Legist de Specialitate are următoarele atribuţii: 

- Respectă programul de lucru zilnic şi utilizează integral timpul de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu; 

- Poate părăsi instituţia doar în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist şef; 

- Respectă programul de garda şi ia toate măsurile ce se impun pentru deplasarea cu maxima 

operativitate la faţă locului, la solicitarea organelor abilitate, cu care are relaţii de buna colaborare 

profesională; 

- efectuează examinarea preliminară medico-legală a cadavrului şi comunică rezultatul acestei examinări 

organelor abilitate care instrumenteaza cazul, cu respectarea normelor metodologice în vigoare; 

- Se asigură de emiterea ordonanţei de efecuare a autopsiei de către organele de urmărire penală; 

- Comunică aparţinătorilor locul, documentele necesare şi ora de prezentare la SJML în vederea ridicării 

cadavrului; 
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- efectuează examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii 

şi întocmeşte certificate medico-legale, conform normelor metodologice; 

- efectuează constatări medico-legale completând formularul de examinare clinică în cazul recoltării de 

probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la solicitarea 

persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare; 

- efectuează constatarile şi expertizele medico-legale pe baza de acte, solicitate de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată, care îi sunt repartizate şi întocmeşte rapoarte de constatare medico-

legală şi rapoarte de expertiză medico-legală; 

- efectuează constătarile medico-legale, autopsii medico-legale, exhumări şi expertizele medico-legale la 

solicitarea instituţiilor de drept (organe de urmărire penală şi instanţe judecătoreşti), care îi sunt 

repartizate şi întocmeşte după caz rapoarte de constatare medico-legală, respectiv rapoarte de expertiză 

medico-legala; 

- efectuează autopsii medico-legale, la solicitarea organelor de drept şi întocmeşte raportul de autopsie 

medico-legală după caz, imediat sau după primirea rezultatelor examenelor complementare; 

- completează certificatul medical constatator al decesului; 

- comunică inspectoratului teritorial de muncă, în scris, constatările preliminare, la cererea oficială a 

acestora; 

- semnează formularele necesare aparţinătorilor pentru obtinerea pensiei de urmaş, în urma unei cereri 

scrise a acestora adresată medicului legist şef şi aprobată de acesta; 

- supraveghează în mod direct momentul recoltării probelor biologice de către autopsier şi etichetarea 

acestora; 

- nu permite accesul la autopsie a altor persoane decât cele implicate direct în rezolvarea cazului (organe 

de urmărire penală, criminalisti). În cazuri exceptionale şi motivate pot accepta asistarea la autopsie a 

altor persoane, doar cu acordul medicului legist şef; 

- în cazul în care, în decursul examinarilor medico-legale efectuate la cererea persoanelor interesate, 

medicul legist ia cunoştinţă de elemente medico-legale care constituie indiciile unei infracţiuni pentru 

care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, el consemnează aceste fapte în actele medico-legale şi 

le aduce la cunoştinţa organelor judiciare competente; 

- în cazul în care, în decursul efectuării expertizei sau constatării medico-legale, medicul legist constată 

şi alte aspecte cu implicaţii medico-legale deosebite de cele ce formează obiectul lucrării, el solicită 

organelor judiciare modificarea sau completarea obiectului acesteia, şi va lămuri aspectele medico-legale 

implicate de caz chiar dacă acestea nu au fost sesizate prin ordonanţă de efectuare a lucrării medico-

legale; 

- răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de 

solicitare a documentelor medicale, a examinarilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare; 

- este direct răspunzator de conţinutul şi concluziile actelor medico-legale pe care le întocmeşte; 

- poate fi desemnat să faca parte din componenţa comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică sau din 

Comisia de întrerupere/ Amânarea Pedepsei privative de libertate din motive medicale; 

- execută lucrările medico-legale care îi sunt încredinţate după metodologia prevazută în legislaţia 

specifică şi urmăreşte ca acestea să fie eliberate în timpul stabilit conform normelor în vigoare; 

- răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate; 

- răspunde de integritatea şi securitatea arhivei fiecarei lucrari medico-legale pe perioada cât acesta îi 

este încredinţată; 

- efectuează examinarile de persoane numai în cabinetele de consultaţii; 

- în mod excepţional şi numai cu aprobarea scrisă a medicului legist şef efectuează examinările la 

domiciliu sau la resedinţa persoanei examinate; 

- în cazul în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod exceptional, după efectuarea unei 

lucrări medico-legale, medicul primar legist înaintează informaţiile solicitate sub forma de „constatări 

preliminare" de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare. Constatările preliminare nu au caracter 

de concluzii şi se refera numai la elementele obiective rezultate din lucrările efectuate până în acel 

moment, pe baza materialelor avute la dispoziţie; 

- elaborează citeţ şi fără prescurtări actele medico-legale ce urmează a fi înaintate în vederea 

dactilografierii; 

-  Semnează şi parafează manuscrisul actului medico-legal; 

- păstrează în condiţii optime de conservare şi foloseste judicios instrumentarul medical, materialele 

sanitare şi aparatura din dotare răspunzând de inventarul predat prin proces; 
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- foloseste şi răspunde de materialul de protecţie personal şi efectuează orice manoperă asupra 

cadavrelor sau produselor biologice purtând mănuşi de cauciuc şi halat de protecţie; 

- participă la activitatea ştiinţifică a unităţii; 

- informează în prealabil şeful SJML, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, care 

pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- aduce la cunoştinţa medicului legist şef, de îndată, orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivită 

în activitatea pe care o desfăşoară; 

- activitatea de serviciu a medicului primar legist se va desfăşura în conformitate cu normele legale în 

vigoare şi cu principiile eticii şi deontologiei medicale în spiritul devotamentului faţă de profesia aleasa 

şi faţă de instituţia în care lucreaza, cu respectarea principiului independenţei şi imparţialităţii medicilor 

legisti; 

- respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

- respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- respectă prevederile Regulamentului Intern; 

- respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact; 
- îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducere, în conformitate cu competenţa şi cu prevederile 

legale. 

Atribuţiile medicului şef laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

-semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea 

documentelor cu care întră în contact.  

Art.164 -  Asistent medical histopatologic are următoarele atribuţii: 

   Respectă programul de lucru şi utilizează integral timpul de lucru; 

- Poate părăsi instituţia numai în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist 

şef;  

- Primeste şi verifica probe histopatologice de la Laboratorul SJML Alba; 

- Asista la orientarea fragmentelor de organe prelevate de la cadavru; 

- Procesează ţesuturi, procedează la includerea lor în parafină, secţionează blocuri de parafină, colorează 

şi montează lame, arhivează blocurile de parafină şi a lamelor, depozitează rezervele şi piesele; 

- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în vigoare; 

- răspunde cu promptitudine la solicitările personalului medical superior din cadrul SJML Alba; 

- asigură realizarea bazei tehnice pentru desfăşurarea activităţii stiintifice; 

- Tehnoredactează lucrările medico-legale, respectând integral ortografia oficială; 

- participă la activitatea ştiinţifică şi la lucrările de statistică ale unităţii 

- Răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate; 

- Răspunde de integritatea şi securitatea arhivei fiecărei lucrări medico-legale în lucru pe perioada cât 

acesta îi este încredinţată şi de toată arhiva cu lucrări medico-legale finalizate pe perioada cât acesta îi 

este încredinţată; 

- Întocmeşte situaţii statistice specifice, conform competenţei impusă de post (la indicaţia medicului 

legist şef); 

- Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le completează; 

- Informează în prealabil medicul legist şef, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, 

care pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- Aduce imediat la cunoştinţa medicului legist şef orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivită în 

activitatea pe care o desfăşoară; 

- Respectă Normele de sănătate şi securitate în muncă şi de PSI; 

- Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- Respectă prevederile Regulamentului Intern; 
Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact. 

Art.165- Asistentul Medical – Toxicologie are următoarele atribuţii: 
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Respectă programul de lucru şi utilizează integral timpul de lucru; 

Poate părăsi instituţia numai în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist şef; 

- Verifică identitatea şi integritatea probelor primite, concordanţa dintre datele înscrise pe etichetele 

probelor şi cele conţinute în actele însoţitoare; 

- Înregistrează probele primite şi asigură păstrarea acestora în condiţii de securitate şi integritate; 

- Foloseşte şi răspunde de echipamentul de protecţie personal şi efectuează orice activitate asupra 

produselor biologice, purtând mănuşi de cauciuc şi halat de protecţie; 

Efectuează distilări de sânge şi urină în vederea determinării concentraţiei de alcool; 

- În cazul în care, în decursul efectuării expertizei constată şi alte aspecte cu implicaţii medico-legale 

deosebite de cele ce formează obiectul lucrării sesizează imediat şeful direct; 

- Asigură promptitudinea şi corectitudinea efectuării analizelor în situaţii de urgenţă; 

- răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de gestionarea şi 

manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

- răspunde de respectarea condiţiile de igienă şi sanitaro-antiepiedemice la locul de muncă. 

- Participă, alături de şeful laboratorului, la evaluarea necesarului de aprovizionare tehnică şi materială a 

laboratorului; 

- Asigură păstrarea şi conservarea în condiţii de perfectă securitate a probelor biologice primite, cu 

respectarea parametrilor impuşi de normele specifice, iar la expirarea termenelor de păstrare asigură 

predarea acestora în vederea distrugerii; 

- Întocmeşte periodic informări cu date statistice privind morbiditatea şi mortalitatea prin intoxicaţii, 

frecvenţa şi natura toxicilor care au provocat intoxicaţii; 

- Participă la prepararea reactivilor necesari în laborator; 

- Prepara frotiurile de urme de sperma pentru cadavre şi persoane vii în vederea examinării 

microscopice; 

- Prepara frotiul cu sânge şi reactivi în vederea stabilirii grupei sanguine a persoaneleor vii sau a 

decedatilor; 

- răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le completează (cereri de examinare, 

registre, adrese oficiale, numere de înregistrare, chitanţe etc). 

- răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate. 

- Curăţă şi dezinfectează instrumentarul medical utilizat; 

- Participă la programe de perfecţionare destinate asistenţilor medicali; 

- Informează în prealabil medicul legist şef, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, 

care pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- Aduce imediat la cunoştinţa şefului de serviciu orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivită în 

activitatea pe care o desfăşoară; 

- Respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

- Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- Respectă prevederile Regulamentului Intern; 

- Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact; 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale. 

Art.166- Sora medicală are următoarele atribuţii: 

- Respectă programul de lucru şi utilizează integral timpul de lucru; 

- Respectă drepturile pacientului; 

- Poate părăsi instituţia numai în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist şef; 

- Primeşte, verifică şi înregistrează cererile persoanelor privind eliberarea unui certificat medico-legal, 

precum şi actele necesare pentru consultaţii medico-legale în caz de agresiuni, accidente rutiere, dispensa 

de vârsta, stare de sănătate, capacitate de testare, examen genital, perversiuni sexuale; 

- Efectuează la indicaţia medicului legist pansamente şi dezinfectia plăgilor deschise, precum şi alte 

tratamente prescrise de medicul legist; 
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- Păstrează evidenţa certificatelor medico-legale şi a documentelor medicale necesare întocmirii lor; 

- Întocmeşte bilete de trimitere pentru persoanele examinate medico-legal; 

- Răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea încăperilor, existenţa 

rechizitelor şi a imprimatelor necesare activităţii; 

- Semnalează medicului legist cazurile urgenţe; 

- Recoltează la indicaţia medicului legist unele probe biologice pentru analize de laborator curente, care 

nu necesită tehnici speciale şi ajuta la efectuarea diferitelor proceduri medicale; 

- În relaţiile cu publicul are o atitudine şi un comportament corespunzător, în limita atribuţiilor de 

serviciu; 

- Răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfectie şi dezinsectie potrivit normelor în vigoare; 

- Eliberează actele medico-legale, după ce verifică existenţa semnăturilor autorizate şi a ştampilei; 

- Răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate; 

- Răspunde de integritatea şi securitatea arhivei fiecărei lucrări medico-legale în lucru pe perioada cât 

acesta îi este încredinţată şi de toată arhiva cu lucrări medico-legale finalizate pe perioada cât acesta îi 

este încredinţată; 

- Întocmeşte situaţii statistice specifice, conform competenţei impusă de post (la indicaţia medicului 

legist şef); 

- Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le completează; 

- Informează în prealabil medicul legist şef, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, 

care pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- Aduce imediat la cunoştinţa medicului legist şef orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivită în 

activitatea pe care o desfăşoară; 

- Respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

- Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- Respectă prevederile Regulamentului Intern; 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale; 

Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact. 

Art.167- Registratorul medical are următoarele atribuţii: 

 - Respectă programul de lucru şi utilizează integral timpul de lucru; 

 -Respectă drepturile pacientului; 

- Poate părăsi instituţia numai în interes de serviciu şi numai cu aprobarea şefului de serviciu; 

- Are relaţii de bună colaborare profesională cu tot personalul SJML şi cu toate persoanele cu care întra 

în sfera de relatii; 

- Asigură trimiterea prin poşta normală şi secretă a diferitelor documente şi primeşte corespondenţa 

adresată SJML; 

- Primeşte şi înregistrează cererile de examinare medico-legală de la persoane fizice, adresele oficiale 

emise de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată pentru efectuarea de constatări şi 

expertize medico-legale, verificând modul de completare a acestora; 

- Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le completează; 

- Tehnoredactează lucrările medico-legale, respectând integral ortografia oficială; 

- Gestionează, manipulează şi răspunde de arhiva curentă; 

- Dactilografiază adrese, corespondenţă, referate de necesitate, rapoarte de expertiză; 

- Răspunde de corectitudinea reproducerii actelor atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică; 

- Răspunde de relaţia cu publicul, asigurând interfaţa şi dovedind un interes crescut în colaborarea cu 

publicul prin oferirea de informatii; 

- Urmăreşte primirea la timp a analizelor complementare solicitate; 

- Răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredinţate; 
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- Răspunde de integritatea şi securitatea arhivei fiecărei lucrări medico-legale în lucru pe perioada cât 

acesta îi este încredinţată şi arhiva cu lucrări medico-legale finalizate care i-a fost încredinţată spre 

păstrare; 

- Se conformează prevederilor privind păstrarea cu strictete a secretului de serviciu; 

- Nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care pot implica în vreun fel instituţia unde 

lucrează, fără aducerea la cunoştinţa medicului legist şef. 

- Aduce la cunoştinţa medicului legist şef, de îndată, orice problema deosebită sau disfuncţionalitate 

ivită în activitatea pe care o desfăşoară; 

- Întocmeşte situaţii statistice specifice, conform competenţei impusă de post (la indicaţia şefului 

Serviciului Judeţean de Medicină Legală); 

- Răspunde de respectarea metodologiei prevăzută în legislaţia specifică privind eliberarea actelor 

medico-legale la termenul stabilit potrivit normelor în vigoare; 

- Informează în prealabil şeful Serviciului, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, 

care pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- Respectă regulile de protecţia muncii şi de PSI; 

- Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

- Respectă prevederile Regulamentului Intern; 

- Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact; 
- Îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducere, în conformitate cu competenţa şi cu prevederile 

legale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusa; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale; 

-respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact. 

Art.168- Autopsierul are următoarele atribuţii: 

-Respectă programul de lucru zilnic şi utilizeaza integral timpul de lucru; 

-Respectă legislaţia în domeniu privind manipularea cadavrelor; 

-Poate părăsi instituţia doar în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist  şef; 

-Este indrumat şi controlat de medicul legist care efectuează autopsiile medico- legale; 

-Atunci când este solicitat, participă, alături de medicul legist, la cercetarea la faţa locul; 

-Răspunde cu promptitudine la solicitările de participare la cercetările la faţa locului, având grijă ca 

atunci când este planificat de serviciu de permanenţă, să nu fie sub influenţa alcoolului şi în acelaşi timp 

să poată fi contactat telefonic; 

-Nu permite accesul la autopsie a altor persoane decât cele implicate direct în rezolvarea cazului (organe 

de urmărire penală, criminalişti). 

-Efectuează sub îndrumarea medicului legist recoltarea probelor biologice: sânge, muşchi, os spongios - 

pentru determinarea grupului sanguin/ recoltări de produse pentru teste ADN/ secreţie bucală, vaginală şi 

anală - pentru evidenţierea spermei/ tampon cu secreţie traheo-bronsică - pentru determinarea statusului 

secretor/nesecretor/ fragmente de organe - pentru examen histopatologic/ tumoare vitroasă, lichid 

pericardic - pentru examene tanatochimice/ stomac şi conţinut, ficat rinichi, sânge, urină etc - pentru 

examene toxicologice/ depozit subunghial, fire de păr - pentru cercetări criminalistice şi orice alte tipuri 

de produse biologice indicate de medicul legist. 

-Etichetează, conservă şi transportă probele biologice recoltate, la laboratoarele de specialitate din cadrul 

unităţii, răspunzând de integritatea şi securitatea acestora şi le predă sub semnatură, cu adrese de 

inaintare întocmite de medici; 

-Este supravegheat de medicul legist în momentul recoltării, sigilării şi etichetării probelor; 

-Răspunde de păstrarea în condiţii optime a cadavrelor, hainelor, probelor, pe perioada cât acesta îi sunt 

încredintate; 

-Asigură efectuarea autopsiei în condiţii de maximă igienă, protecţie şi siguranţă pentru sine şi pentru 

ceilalţi participanţi la autopsie. 

-După finalizarea autopsiei repune în interiorul cadavrului toate organele examinate; 

-Participă la îmbrăcarea cadavrului, asezarea acestuia în sicriu şi prezentarea cadavrului către aparţinători 

într-o forma cât mai bună. 
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-Participă la sigilarea sicrielor speciale în cazurile cetăţenilor străini care vor fi transportaţi peste hotare 

şi semnează un proces alături de organul de poliţie şi reprezentantul ambasadei şi al firmei de transport 

cadavre, în prezenţa medicului legist şef. 

-Păstrează în condiţii optime de conservare şi foloseste judicios instrumentarul medical, materialele 

sanitare şi aparatura din dotare. 

-Curăţă şi dezinfectează instrumentarul medical folosit la sala de autopsie; 

-Asigură curăţenia şi ordinea în timpul efectuării autopsiilor, iar după terminarea autopsiei se îngrijeşte, 

împreună cu îngrijitoarea şi brancardierul sălii de autopsie de transportarea cadavrelor la camera 

frigorifică sau în spaţiul de igienizare şi, după caz, cosmetizare, în vederea predării către aparţinători; 

-Asigură curăţenia şi ordinea în sala de autopsie şi la camera frigorifica după fiecare autopsie în parte; 

-Nu aruncă sau distruge hainele şi obiectele apartinând cadavrelor neidentificate decât după eventuala 

identificare a acestora sau după ridicarea cadavrului de către Societăţile de Prestări Servicii Funerare; 

-În relaţiile cu publicul are o atitudine şi o comportare corespunzătoare, în limita atribuţiilor de serviciu; 

-Foloseşte şi răspunde de materialul de protecţie personal şi efectuează orice manoperă asupra cadavrelor 

sau produselor biologice purtând mănuşi de cauciuc şi halat de protecţie; 

-Răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredintate; 

-Se conformează prevederilor privind păstrarea cu stricteţe a secretului de serviciu; 

-Nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care pot implica în orice fel instituţia unde 

lucrează, fără aducerea la cunoştinţa medicului şef de laborator; 

-Aduce la cunoştinţă medicului şef de laborator orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivita în 

activitatea pe care o desfăşoară; 

-Activitatea de serviciu a autopsierului se va desfăşura în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 

principiile eticii şi deontologiei medicale în spiritul devotamentului faţă de profesia aleasa şi faţă de 

instituţia în care lucreaza; 

-Respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

-Anunţa şi consemnează orice auto-inoculare accidentală (înţepare, tăiere) în cursul manoperei de 

autopsiere; 

-Foloseşte şi răspunde de echipamentul de protecţie personal şi efectuează orice manoperă asupra 

cadavrelor sau produselor biologice, purtând mănuşi de cauciuc şi halat de protecţie; 

-Curăţă şi dezinfectează instrumentarul medical folosit la sala de autopsie; 

-În caz de nevoie, la solicitarea medicului legist şef, conduce autovehiculul SJML Alba asigurând 

deplasarea echipei desemnate pe teren sau la sala de autopsii unde se va efectua necropsia; 

-Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le completează; 

-Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 

-Respectă prevederile Regulamentului Intern; 
-Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact; 

Responsabiliăţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale; 

-respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact. 

 Art.169- Îngrijitorul de curăţenie are următoarele atribuţii: 

-respectă programul de lucru zilnic şi utilizeaza integral timpul de lucru; 

-poate părăsi instituţia doar în interes de serviciu şi numai cu aprobarea medicului legist şef; 

-efectuează zilnic curăţenia tuturor spaţiilor de lucru SJML şi răspunde de starea de igienă a acestora, 

precum şi coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor, uşilor, faianţă, gresie, podea; 

-curaţă şi dezinfectează zilnic baia şi WC-ul cu materiale şi ustensile folosite numai pentru aceste locuri; 

-curaţă şi dezinfectează instrumentarul medical folosit la cabinetul de consultaţie, conform indicaţiilor 

primite de la asistentă; 

- transportă gunoiul şi reziduurile provenite în urma activităţilor medico-legale, la locurile special 

amenajate, în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corecta în recipiente, curăţă şi 

dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul; 

- manipularea echipamentelor de protecţie (între sediu şi spălătorie); 

- manipuleză deşeurile şi recipientele rezultate ca urmare a actului medical, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 
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- păstrează în condiţii optime de conservare şi foloseste judicios instrumentarul medical, materialele 

sanitare şi aparatura din dotare; 

- răspunde de întreaga gestiune încredinţată (materiale, ustensile, dezinfectante), pe care o foloseşte în 

activitatea de serviciu; 

- răspunde de îndeplinirea corectă şi la timp a lucrărilor ce i-au fost încredintate; 

- se conformează prevederilor privind păstrarea cu stricteţe a secretului de serviciu; 

- nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care pot implica în vreun fel instituţia unde 

lucrează, fără aducerea la cunoştinţă medicului legist şef; 

- aduce la cunoştinţa medicului legist şef, de îndată, orice problemă deosebită sau disfuncţionalitate ivită 

în activitatea pe care o desfaşoară; 

- informează în prealabil şeful SJML, înainte de a întreprinde orice fel de acţiuni în nume propriu, care 

pot implica în orice fel instituţia unde lucrează; 

- respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi de PSI; 

- respectă normele metodologice privind manipularea deşeurilor biologice; 

- respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat; 
- respectă prevederile Regulamentului Intern; 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale; 

- respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care întră în contact. 

CAPITOLUL XII 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 
  SECŢIUNEA I-a 

                                                             ORGANIZARE 

 

Art.170- Laboratorul de Anatomie Patologică este organizat conform Legii 104/2003 având în 

componenţă următoarele compartimente :  

- compartiment citologie  

- compartiment histopatologie  

- compartiment prosectură  

    Atribuţiile Laboratorului de Anatomie Patologică sunt cele prevazute in Legea 104/2003, privind 

manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului.  

    Definitorie în stabilirea decesului este încetarea ireversibilă a activităţii cerebrale sau a activităţii 

cardiace, stabilite prin mijloace medicale 

Serviciul clinic de anatomie patologică, prosectură şi morfopatologie din cadrul spitalului asigură, prin 

mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării 

ştiinţifice în domeniul medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale. 

Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice şi microscopice 

asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie, cadavrelor, şi anume: piese 

operatorii, material bioptic, biopsii etc. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.171- MEDICUL ŞEF LABORATOR are în principal următoarele sarcini: 

Sarcini generale 

-respectă atribuţiile din contractul de administrare, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

Regulamentul de Organizare Internă, precum şi Codul de conduită al personalului contractual; 

-răspunde de calitatea actului medical; 

-organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din subordine; 
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-răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

-execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului; 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat/medicului rezident în 

vederea respectării sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumatorul noului angajat/medicului 

rezident pentru compartimentul pe care îl conduce. 

Atribuţiile medicului şef laborator conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

- controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie; 

- semnalează imediat directorului financiar-contabil şi şefului serviciului administrativ deficienţele în 

sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

Sarcini specifice 

-foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament, în specialitatea respectivă; 

-execută, împreună cu colectivul pe care îl conduce, examenele cerute de medicii din secţiile cu paturi 

sau ambulatoriul de specialitate; 

-analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicatorii calitativi ai muncii medicale 

din laborator; 

-informează managerul despre toate faptele deosebite petrecute în laborator cât şi despre măsurile luate; 

-conduce instruirea cadrelor din subordine; 

-gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 

desfăşurării activităţii; 

-controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice 

fel şi alte obiecte de inventar; 

-verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului, modul de recoltare pentru analize;        

-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate şi   

răspunde de aplicarea măsurii de igienă si antiepidemice; 

-întocmeşte fişele anuale de apreciere pentru personalul din subordine; 

-asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de reactivi şi materiale sanitare. 

Atribuţiile şefului laboratorului de microbiologie conform Ord.MSP nr.916/2006: 

- implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi 

sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele 

referitoare la calitate; 

-elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor 

biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

-elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de 

biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentă ediţie) în scopul evitării 

contaminării personalului şi a mediului; 

-întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al 

prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale; 

-identificarea corectă a microorganismelor patogene, în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va 

asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu 

epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la pacienti/purtători (dacă este necesar, până la nivel 

de tipare intraspecie); 

-furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp; 

-testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate; 

-îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în funcţie de 

particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în ultima perioadă de timp, şi antibioticele 

utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului aplicat; 
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-furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin adoptarea 

unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente 

la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

-realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 

-monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială 

pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor 

microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente; 

-raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi 

evoluţia rezistenţei la antibiotice; 

-monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi 

medicului epidemiolog; 

- monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul 

spitalului; 

-spitalele care primesc finanţare pentru controlul infecţiilor nosocomiale asigură în cadrul programului 

naţional de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem santinelă izolarea, identificarea şi testarea 

rezistenţei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul 

pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, şi colaborează la nivel naţional pentru aplicarea 

protocoalelor Sistemului european de supraveghere a rezistenţei la antibiotice; 

-stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice 

comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu, 

Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope); 

-trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor 

nosocomiale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie nosocomială, pentru 

identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la antibiotice. 

Art.172 - MEDICUL DE SPECIALITATE ANATOMIE PATOLOGICĂ, în afara sarcinilor 

principale, mai are şi următoarele sarcini specifice: 

-efectuează necropsia în termen de 24 ore de la deces, în prezenţa medicului care a îngrijit pacientul şi a 

medicului şef de secţie; 

-efectuează toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice şi necropsice; 

-consemnează în registrul de protocoale datele necropsice, iar în foaia de observaţie, diagnosticul 

necropsic; 

-dispune îmbălsămarea cadavrelor şi ia măsuri pentru eliberarea cadavrelor în termen de cel mult 3 zile 

de la deces; 

-completează, împreună cu medicul curant, certificatul constatator de deces şi-l semnează; 

-ia măsurile prevăzute în dispoziţiile în vigoare, pentru cadavrele decedaţilor de boli transmisibile, 

precum şi a cazurilor medico-legale. 

Atribuţiile medicului de specialitate anatomie patologică conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate; 

-aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

-aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

-să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

CAPITOLUL XIII 

 

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECŢIILOR 

NOZOCOMIALE 
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SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art.173 – Compartimentul de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale este organizat în 

conformitate cu prevederile OMS nr.916/2006; 

Compartimentul este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului Medical iar 

îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.P Alba. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢII 

 

Art.174 - Asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nozocomiale prin colectarea, înregistrarea, 

analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;  

-Elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurilor de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale;  

-Colaborează cu conducerile secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de 

prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nozocomiale, pe care o supune aprobării Comitetul Director 

pentru punere în aplicare şi respectare;  

-Efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nozocomiale, stabilind factorii 

cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora;  

-Verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a 

celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerea materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, 

precum şi respectarea precauţiunilor universale.  

-Organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;  

-Este responsabil pentru organizarea şi realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea 

infecţiilor nozocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;  

-Coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu membrii Consiliului Medical a        

Ghidului de prevenire a infecţiilor nozocomiale, care va cuprinde :  

- legislaţia în vigoare ;  

- definiţii;  

- proceduri, precauţii de izolare;  

- tehnici aseptice ;  

- metode specifice pentru fiecare compartiment ;  

- protocoale profesionale ale fiecărei specialităţi;  

- norme de igienă spitalicească;  

- norme de sterilizare;  

-Evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale;  

-Organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de 

boală transmisibilă internată sau apărută în spital;  

-Efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nozocomiale;  

-Stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate 

(ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile);  

-C.P.C.I.N. înregistrează şi declară cazurile de infecţie nozocomială descoperite la verificările pe care le 

face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;  

-C.P.C.I.N. are obligaţia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale şi transmiterea ei către A.S.P.;  

Medicul şef al C.P.C.I.N cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale are 

următoarele responsabilităţi :  

-Supraveghează prin sondaj modul de aplicare a planului de activitate şi a codului de procedură;  

-Elaborează planul de activitate şi codul de procedură pentru manipularea lenjeriei şi pentru spălătoria 

din spital;  

-Stabileşte circuitul lenjeriei în unitatea medicală şi circuitele funcţionale în spălătoria propriei unităţi;  

 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 
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Art.175-  Medicul şef  compartiment  de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale are 

următoarele atribuţii: 

-elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din 

unitatea sanitară; 

-solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componentă a criteriilor 

de acreditare; 

-organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru 

implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale al unităţii; 

-propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul 

unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; 

-răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor 

planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă; 

-răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii; 

-asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică a 

subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a subordonaţilor; 

-elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde:  

-caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; 

-organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structură; 

-facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; 

- prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei;  

-depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a rezidurilor menajere, precum şi a celor rezultate din 

activităţile de asistenţă medicală;  

-circuitele organice şi funcţionale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a 

riscurilor pentru infecţie nosocomială; 

-întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de 

sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, 

zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţii 

nosocomiale; 

-elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale 

apariţiei focarelor; 

-coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii secţiilor de 

specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde, legislaţia în vigoare, 

definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de 

îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a 

sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor 

aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu 

fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin; 

- colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii; 

-verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire; 

-organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate; 

-participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii şi secţiilor; 

-supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de  analize medicale pentru 

infecţiile suspecte sau clinic evidente; 

-colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 

patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub 

aspectul antibiocinotipiilor; 

-solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul obţinerii 

unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate; 

-supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii 

pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 
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-supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi 

dezinfecţie; 

-supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi 

distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.; 

-supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 

-supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a rezidurilor, cu accent faţă de 

rezidurile periculoase rezultate din activitatea medicală; 

-supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi  

vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, 

postuniversitar sau postliceal; 

- supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale 

de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile nosocomiale; 

- supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea 

investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la 

structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; 

-răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate 

cazurile suspecte de infecţie nosocomială; 

-dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice 

necesare; 

-întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind 

focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate 

în focar; 

-solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor 

în vigoare; 

-coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 

compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; 

-întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate; 

-raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor 

nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate, 

prezintă activitatea profesională specifică în faţa comitetului director şi a consiliului de administraţie; 

-întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială. 

-supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat/medicului rezident în 

vederea respectării sarcinilor din fişa postului, fiind desemnat îndrumatorul noului angajat/medicului 

rezident pentru compartimentul pe care îl conduce. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

-să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

Atribuţiile medicului şef serviciu conform Ordinului MS nr.1226/2012: 

-participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-participă la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

-supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale periculoase; 

-răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea deşeurilor medicale 

periculoase; 

- elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă cu privire la gestionarea deşeurilor medicale 

periculoase. 

Art.176- . Atribuţiile asistentului de igienă sunt următoarele: 

1. Instruieşte şi controlează personalul sanitar mediu şi auxiliar asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic, asupra respectării normelor de tehnică aseptică. 

2. Verifică, zilnic, prin sondaj, modul de respectare a normelor de igienă privind curăţenia în întregul 

spital. 

3. Verifică modul de colectare a lenjeriei murdare contaminate precum şi calitatea spălării. 
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4. Instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea 

lenjeriei murdare, dezinfecţiei şi sortării lenjeriei bolnavilor infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, 

transportul şi păstrarea lenjeriei curate. 

5. Instruieşte şi supraveghează personalul mediu şi auxiliar sanitar asupra măsurilor de igienă care 

trebuie respectate de vizitatori şi de către personalul spitalului care nu lucrează la paturi (purtarea 

echipamentului de spital specific activităţii medicale prestate, evitarea aglomerării în saloane). 

6. Controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor, face educaţia sanitară a acestora. 

7. Instruieşte personalul mediu şi auxiliar sanitar cu privire la utilizarea solutiilor de dezinfecţie şi în 

special angajaţii care au atribuţii directe în asigurarea dezinfecţiei. 

8. Verifică prin sondaj modalitatea de prepare a soluţiilor de dezinfecţie folosite pentru dezinfecţia 

suprafeţelor (paviment, faianţă, chiuvete, toalete etc), precum şi utilizarea acestor soluţii. 

9. Supraveghează dezinfecţia ciclică a fiecărei încăperi, conform Planului anual de dezinfecţie. 

10. Verifică modul de aplicare a măsurilor DDD, conform legislaţiei în vigoare. 

11. Verifică aprovizionarea ritmică cu material specific activităţii antiepidemice, verifică existenţa 

echipamentului de lucru şi de protecţie precum şi modul de utilizare a acestora. 

12. În cadrul Blocului alimentar îndeplineşte următoarele activităţi: 

  -verifică zilnic probele alimentare din frigiderul Blocului Alimentar; 

  -verifică starea de funcţionare a frigiderului; 

  -verifică termenele de valabilitate a produselor alimentare din magazie; 

  -verifică modul de păstrare a alimentelor în magazie (separat, pe tipuri de alimente); 

  -verifică echipamentul de lucru al personalului din blocul alimentar. 

13. Verifică modul de respectare a prevederilor O.M.S. nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi 

completările ulterioare. În acest sens: 

a) urmăreşte modul de colectare a deşeurilor, modul de depozitare şi de transport a acestora; 

b)verifică spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor medicale; 

         c)ţine legătura cu asistentele şefe în ceea ce priveste realizarea; 

d)evidenţei gestiunii deşeurilor pe secţiile spitalului;. 

     e)constată şi raportează medicului SPCIN deficienţele de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 

sanitare, încălzire). 

14. Verifică şi supraveghează păstrarea şi transportul materialelor sterile pe secţii, în blocurile operatorii 

şi în farmacie. 

15. Verifică şi constată calitatea factorilor de mediu: controlează respectarea protecţiei sanitare a aerului 

atmosferic, solului, subsolului şi apei. 

16. Verifică condiţiile igienico-sanitare în tot spitalul, urmăreşte respectarea normelor de igienă şi 

semnalează în scris medicului SPCIN problemele identificate pentru luarea de măsuri în vederea 

remedierii. 

17. Verifică şi supravheghează respectarea precautiilor universale din O.M.S. nr.916/ 2006, în toate 

secţiile spitalului cu responsabilităţile aferente şi sesizează medicului SPCIN neregulile depistate. 

18. Instruieşte şi verifică periodic prin testare, conform graficului de instruire realizat de medicul SPCIN, 

cunoştinţele profesionale privind infecţiile nosocomiale a personalului mediu şi auxiliar sanitar din 

secţiile spitalului; comunică medicului SPCIN rezultatele testelor pentru o evaluare şi semnalare scrisă a 

rezultatelor către conducerea unităţii. 

19. Participă la recoltarea probelor de mediu, suprafeţe, sterilităţi şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu ceilalţi membri ai Serviciului de Prevenire şi Control Infecţii Nosocomiale, 

conform planului de autocontrol. 

20. Centralizează datele rezultate în urma autocontrolului şi completează lunar Registrul de evidenţă al 

infecţiilor nosocomiale. 

21. Depistează eventualele cazuri de infecţii nosocomiale neraportate, verificand prin sondaj foi de 

observaţie în caz de suspiciune de IN. 

22. Pentru grupurile cu risc epidemiogen efectuează ancheta epidemiologică, aplică măsuri de luptă în 

focar, le urmăreşte şi supraveghează. 

23. Supraveghează cazurile de infecţii nosocomiale şi verifică corectitudinea datelor. 

24. Întocmeşte evidenţele, prelucrează datele statistice şi le comunică medicului SPCIN conform 

reglementărilor în vigoare. 
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25. Întocmeşte Rapoarte săptamânale către Direcţia de Sănătate Publică Alba (în sezonul rece, raportări 

cu privire la infecţiile respiratorii, în sezolnul cald, raportări ce privesc boala diareică - acută). 

26. Întocmeşte rapoarte către Direcţia de Sănătate Publică Alba privind infecţiile nosocomiale. 

27. Comunică de îndată medicului SPCIN şi asistentelor şefe orice deficienţă constatată în activitatea de 

prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale. 

28. Respectă normele de securitate a muncii şi utilizează echipamentul de protecţie adecvat. 

29. Respectă confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

30. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, adoptă un comportament echilibrat, utilizând un limbaj decent 

şi adecvat. 

31. Respectă programul de muncă stabilit şi nu părăseşte serviciul în timpul programului de lucru decât 

cu aprobarea medicului SPCIN. 

32. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum şi Regulamentul de Ordine Interioară 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

33. În activitatea curentă, respectă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical. 

34. Efectuează operativ şi în termen lucrările care îi sunt repartizate de către superiorul ierarhic. 

35. Se preocupă constant de îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale prin participare la cursuri de 

perfecţionare profesională şi prin studiu individual. 
În limita competenţei profesionale, îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de medicul SPCIN sau 

superiorul ierarhic al acestuia, sub rezerva legalităţii lor. 

Art.177- AGENTUL DDD are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

-în timpul programului de lucru preia comenzile ( telefonic, verbal ) din secţii, înregistrează în caietul 

de activitate a nucleului DDD ( secţia, felul acţiunii, materialul folosit, cantitatea, ora efectuării, persoana 

care a efectuat operaţiunea ); 

Respectă programul de activitate planificat de coordonator DDD; 

n cadrul spitalului 

rilor DDD efectuate; 

nainte de efectuarea activitatilor DDD verifică starea de curăţenie şi modul de pregătire a 

saloanelor, anexelor; 

inerea aparaturii ( pompe de pulverizat ) din dotare; 

efectuarea şi păstrarea curăţeniei la locul de muncă; 

i neutralizare a rezidurilor provenite din activităţi 

medicale conform Ord. MS. Nr. 1226 / 2012; 

 procedurile stipulate de codul de procedură conform Ord. MS. Nr. 1226 / 2012 ; 

 metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale conform Ord. MS. Nr. 1226 / 2012; 

 respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI; 

rile efectuate privind cunoştinţele 

profesionale; 

spunde de gestionarea echipamentelor şi materialelor DDD din dotare; 

iilor( dezinfectante, 

insecticide, raticide ) şi folosirii lor în activitatea profesională; 

efilor ierarhici; 

ii sarcinile trasate de coordonator DDD; 

 data de către şeful de compartiment; 

ctualitate şi respectarea programului de lucru; 

Ordinului 916/2006 privind Precauţiunile Universale, respectarea Ordinului MSP 

nr.261/2007; 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 
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CAPITOLUL XIV 

 

CABINETE MEDICALE 
SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art.178 – Cabinetele medicale aflate în afara ambulatoriului de specialitate integrat spitalului sunt :  

- cabinet palnificare familială; 

- cabinet medicina muncii; 

- cabinet oncologie medicală; 

- cabinet boli infecţioase; 

- cabinet diabet . 

Art.179 - Cabinetul de Planificare Familială este unitate ambulatorie în structura Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia care are drept scop realizarea unei reproduceri optime şi a scăderii numărului de 

complicaţii provocate de sarcină cu risc crescut sau de avortul provocat. 

      Este subordonat Directorului Medical şi are în principal următoarele atribuţii. 

- stabilirea diagnosticului clinic şi, pe cât posibil, de laborator al sarcinii şi îndrumarea pacientei (după 

obţinerea individuală şi ţinând cont de indicaţiile medicale şi medico-sociale) pentru dispensarizarea 

specifică prin consultaţie prenatală sau pentru întruperea cursului sarcinii; 

- stabilirea diagnosticului clinic şi de laborator (în limitele competenţelor şi dotării cu echipament) a 

pacienţilor cu patologie genitală şi a cuplurilor cu probleme: sterilitate, infertilitate, boli cu transmitere 

sexuală de cuplu). 

- efectuează consultaţia contraceptivă - în raport cu competenţa în planificare familială a personalului (ca 

şi la centrele de refrinţă). 

      Cabinetele trebuie să asigure o mare accesibilitate a populaţiei la informaţie, educaţie, sfat în 

probleme de sănătate a reproducerii umane şi planificare familială - efectuate mai ales ca sfat individual, 

de cuplu şi de grupuri mici. 

Personalul acestei unităţi va sprijini acţiunile de educaţie pentru sănătate din unităţile de învăţământ, ale 

mass-media, ale reţelei medicale primare, ale altor grupuri de interese. 

      Înregistrarea datelor  individuale ale pacienţilor şi cuplurilor aflate în evidenţa cabinetului se vor 

consemna pe fişe tip ce corespund cerinţelor de prelucrare automată a datelor şi se vor raporta conform 

metodologiei ce se va stabili către centrele judeţene de calcul şi statistică sanitară şi către Centrul de 

Sănătate a reproducerii şi planificare familială, la care este arondat şi cu sprijinul autorităţilor medicale 

locale. 

Art.180- Cabinetul medicina muncii se subordonează directorului medical şi asigură în principal 

următoarele servicii (conform O.M.S. nr.240/2004); 

- evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale; 

- monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajarea în muncă; examen 

medical de adaptare la reluarea activităţii, control medical periodic; 

- comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul 

muncii; 

- îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în 

caz de accident de boală, boală legată de profesie; 

- consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile 

psihofiziologice ale angajaţilor; 

- consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de Securitate şi Sănătate la locul de Muncă; 

- transmiterea la sistemul informaţional naţional al datelor privind accidente de muncă şi boli 

profesionale. 
prezintă raport statistic anual privind starea de sănătate a angajaţilor în Cabinetul de Sănătate şi 

Securitate în Muncă; 

Art.181-  Cabinetul de Oncologie este organizat în structura unităţii sanitare,  în baza Legii nr. 

95/2006 şi a O.M.S nr: 39/2008, ca structura de sine stătătoare.Responsabilităţile acestui cabinet deriva 

din reglementările legale cu privire la derularea programului naţional de oncologie. 
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  În cadrul acestui cabinet se efectuează consulturi de specialitate a bolnavilor de oncologie, respectiv 

înregistrarea cazurilor noi. Totodată, prin acest cabinet se asigură evidenţa tuturor cazurilor oncologice 

de la nivelul Judeţului Alba. 

Finanţarea acestui cabinet se realizează de către casa de asigurări de sănătate, pe baza raportarilor 

lunare a serviciilor realizate, cuantificate în puncte, iar medicamentele sunt asigurate bolnavilor prin 

programul naţional de oncologie de la Ministerul Sănătăţii i Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

prin farmaciile cu circuit deschis pentru medicamente orale şi prin farmaciile cu circuit închis pentru 

medicamentele injectabile. 
Cabinetul este condus de către un coordonator, medic de profesie în specialitatea oncologie, ale cărui 

responsabilităţi sunt prevazute de reglementarile în vigoare cu privire la derularea programelor de 

sănătate. 

Art.182 - Cabinetul de diabet funcţionează ca structură fără personalitate juridică în structura spitalului. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art.183- Medicul de medicina muncii are următoarele atribuţii: 

- Întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conţine datele referitoare la condiţiile de muncă 

analizate de echipa multidisciplinară coordonată de medicul de medicina muncii; 

- Participă la evaluarea stării de sănătate a angajaţilor prin:  

       -examen clinic la angajare; 

       -examen clinic de adaptare 

       -examen clinic periodic; 

       -examen clinic la reluarea muncii; 

       - examen clinic de bilanţ la încetarea activităţii. 

- Urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare, analizelor de laborator şi a explorărilor 

paraclinice necesare în funcţie de tipul de expunere şi de solicitările postului de muncă completează 

concluziile în fişele de aptitudine şi le semnează; 

- Participă la realizarea managementului accidentelor de muncă în întreprindere; 

- Comunică autorităţii de sănătate publică morbiditatea ITM; 

- Stabileşte necesarul de medicamente de urgenţă, vaccinuri, materiale consumabile; 

- Semnalează cazul de boală profesională, conform metodologiei aprobate de M.S.P; 

- Înregistrează bolile legate de profesiune conform metodologiei aprobate de M.S.P; 

- Realizează informarea şi educaţia angajaţilor în probleme de sănătate în muncă; 

- Pregăteşte angajaţii în vederea acordării primului ajutor, în caz de accident de muncă sau îmbolnăvire 

profesională acută( intoxicaţie acută); 

- Face parte din comitetul de sănătate şi securitate al întreprinderii şi întocmeşte un raport periodic pentru 

informarea acestuia cu privire la starea de sănătate al personalului angajat; 

- Urmăreşte derularea programelor de reabilitare, inserţie şi reorientare profesională, precum şi a celor de 

promovare a stării de sănătate la locul de muncă; 

- Este obligat să păstreze secretul profesional (conform codului penal şi codului deontologic); 

- Respectă Regulamentul de Ordine Internă al unităţii. 

Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

- să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

CAPITOLUL XV 

 

CENTRELE DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU ADULŢI ŞI COPII 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE 
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Art.184- CENTRELE  DE SĂNĂTATE MINTALĂ-ADULŢI ŞI COPII 

      Centrele de sănătate mintală sunt unităţi sanitare publice, fără personalitate juridică, organizate în 

cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi funcţionează potrivit OMS nr.375 din 10 aprilie 2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală. Centrul de sănătate mintală este 

organizat distinct pentru adulţi, deservind un sector psihiatric pentru adulţi cuprinzând între 100.000 şi 

150.000 de locuitori. Centrele de sănătate mintală asigură îngrijirea în comunitate a persoanelor cu 

tulburări psihice. Accesul la serviciile acordate în centrele de sănătate mintală se face direct sau cu 

trimitere de la medicii de familie, alţi medici specialişti sau unităţi de asistenţă socială. 

     Centrul de sănătate mintală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor 

de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii din ambulatoriu. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE CSM-ULUI 

 

Art.185- Atribuţiile centrului de sănătate mintală pentru adulţi sunt: 

-detectează şi tratează problemele de sănătate mintală: depresia, anxietatea, tulburări legate de stres, 

dependenţa de substanţe şi tulburări psihotice, tulburări somatoforme; 

-oferă pacienţilor cu tulburări mintale severe, în special celor cu tulburări mintale stabilizate care sunt 

rezidenţi în comunitate, acces la medicaţia psihotropă şi intervenţii psihoterapeutice în conformitate cu 

recomandările de specialitate şi cu ghidurile de bună practică; 

-face trimiteri către specialiştii din alte sectoare ale sănătăţii pentru cazurile complexe; 

-furnizează intervenţii în criză care pot preveni dezvoltarea episoadelor acute de boală şi deteriorarea 

celor preexistente; 

-asigură colaborarea cu alte sectoare necesare pacienţilor cu tulburări mintale, cum ar fi medicina legală, 

adăposturi temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de muncă, 

sectoare de ajutor social, învăţământ, alte sectoare ale sănătăţii; 

-dispensarizeză bolnavii cronici cu epilepsie şi boli musculare genetice şi eredodegenerative şi a 

encefalopatiilor sechelare infantile; 

-evaluarea persoanelor care se adresează direct centrelor de sănătate mintală; 

-depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea 

tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; 

-asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv pacienţilor încadraţi la art. 113 din Codul penal; 

-asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; 

-asigurarea serviciilor de psihoterapie; 

-asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a pacienţilor cu tulburări 

psihotice; 

-asigurarea asistenţei la domiciliu, atunci când este necesar; 

-evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe temporare sau protejate, 

ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de muncă, unităţi de ajutor social, învăţământ şi alte 

unităţi sanitare; 

-îndrumarea metodologică a medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de îngrijiri de 

sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare; 

 -întocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului naţional de 

sănătate mintală; 

 -evaluarea mediului de viaţă al pacientului; 

 -depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare şi a disfuncţionalităţilor psihopatologice la 

copil şi adolescent; 

   -monitorizarea în teritoriu a tulburărilor psihice în perioada copilăriei şi adolescenţei; 

   -monitorizarea familiilor la risc; 

   -asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferenţiată pentru reintegrarea şcolară a copiilor; 

   -monitorizarea populaţiei şcolare prin servicii de legătură cu şcoala (medicul şcolar şi psihologul 

şcolar); 

    -asigurarea serviciilor specializate pentru copii. 

Art.186- Centrele de sănătate mintală asigură următoarele servicii: 

    a) servicii psihiatrice ambulatorii; 
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    b)servicii de asistenţă mobilă, pentru pacienţii dificil de tratat sau care refuză să frecventeze structurile 

medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care 

necesită deplasarea unor membri ai echipei terapeutice; 

    c)servicii psihiatrice de zi, terapie ocupaţională, psihoterapie individuală şi de grup, precum şi 

programe specializate de reabilitare. Aceste servicii sunt furnizate pacienţilor internaţi în staţionarul de zi 

şi sunt limitate în timp la maximum două luni, după care pacienţii sunt trimişi serviciilor de reabilitare 

sau de asistenţă primară; 

    d)servicii de reabilitare: programe de terapie ocupaţională, programe de reabilitare vocaţională, 

programe de petrecere a timpului liber, programe de psihoeducaţie, după caz, în funcţie de specificităţile 

locale; 

    e) servicii de intervenţie în criză; 

    f) servicii de îngrijiri la domiciliu. 

 

CAPITOLUL XVI 

 

COMPARTIMENT  RECUPERARE , MEDICINA FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

( BAZA DE TRATAMENT) 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.186 - Compartimentul de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală  este organizat ca structură 

distinctă  în structura spitalului. 
Art.187- Compartimentul de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală  are următoarele atribuţii : 

- ţinerea evidenţei bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor incluşi în acţiunile de recuperare medicală (adulţi 

şi copii), în colaborare cu cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 

- întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţelor, împreună cu 

personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulator şi cabinetele medicale; 

- efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor motorii, 

precum şi a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapeutice recomandate de 

personalul de specialitate; 

- transmiterea către medicii care au trimis bolnavii pentru tratament medical recuperator, a concluziilor 
asupra eficienţei tratamentului aplicat. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 
 
Art.188 - Profesorul de Cultura Fizica Medicală/Kinetoterapeutul/ Fiziokinetopterapeutul are în 

principal următoarele sarcini: 

- elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale şi în grupe omogene a bolnavilor 

cu deficiente, pe baza indicaţiilor medicului; 

- aplică tramente prin gimnastică medicală; 

- ţine evidenţa şi urmăreşte eficienţa tratamentului; 

- participă la consultaţiile şi reexaminările medicale, informând medicul asupra stării bolnavilor cu 

deficiente; 

- organizează activitatea în sălile de gimnastică şi urmăreşte utilizarea raţională a aparaturii şi 

instrumentarului; 

- desfăşoară activitate de educaţie sanitară pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice; 
verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie 

semnalat înscris administraţiei spitalului. 

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

al Unităţii; 

- execută şi alte sarcini de serviciu, în interesul instituţiei, prevăzute în dispoziţiile şi 

legislaţia în vigoare, transmise de seful ierarhic, sau de altă persoană din conducerea spitalului 

 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 
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- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.189- Asistentul medical din Compartimentul de Recuperare, medicina fizica şi recuperare are 

pe langă atribuţiile  generale  şi principal următoarele sarcini: 

- aplică procedurile de balneo-fizioterapie-kinetoterapie, în vederea recuperării medicale conform 

prescripţiilor medicului; 

- consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului; 

- transmite fişierului numărul de proceduri efectuate zilnic, în vederea centralizării; 

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

- pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând defecţiunile; 

- urmăreşte şi răspunde de aplicarea întocmai a măsurilor de protecţia muncii; 
- supraveghează şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. 

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

îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de 

muncă; 

- respectă programul de lucru; 

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

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

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

al Unităţii; 

- execută şi alte sarcini de serviciu, în interesul instituţiei, prevăzute în dispoziţiile şi 

legislaţia în vigoare, transmise de seful ierarhic, sau de altă persoană din conducerea spitalului. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012 

- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

-aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale. 

Art.190- Maseurul are următoarele atribuţii: 

- aplică masajul medical şi mişcările pasive indicate de medic, la patul bolnavului sau în sălile de 

tratament, pentru bolnavii din spital şi Ambulatoriu de Spital; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL XVII 

 

DISPENSAR TBC 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE  

 

 

Art.191- Dispensarul TBC organizeaza depistari active, prevenirea si combaterea tuberculozei precum 

si dispensarizarea acestor categorii de bolnavi avand urmatoarele atributii specifice: 

- organizeaza depistarile in masa radio-fotografice si biologice; 

- organizeaza actiunea de depistare la tuberculuina, vaccinarea si vaccinarea BCG; 

- asigura dispensarizarea tuturor suspectilor la care s-a confirmat tuberculoza; 
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- asigura controlul periodic clinic, radiologic si biologic din focarul cu tuberculoza; 

- comunica evidenta cazurilor de tuberculoza la toate forurile superioare. 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

 

Art.192- MEDICUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL DISPENSARULUI TBC are in principal 

urmatoarele sarcini specifice: 

- tine evidenta nominala si in baza CNP a bolnavilor ce beneficiaza de medicamente si 

materiale sanitare prescrise si eliberate in cadrul programelor nationale; 

- organizeaza si raspunde de intreaga activitate din dispensarul TBC; 

In acest scop: 

- asigura si raspunde de cunoasterea, de catre personalul subordonat si respectarea 

dispozitiilor actelor normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului 

asigurarilor sociale de sanatate; 

- asigura acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicita unitatii 

acest serviciu; 

- verifica aplicarea corecta de catre colectivul dispensarului a prevederilor Contractului 

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de 

baza pentru asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa; 

- ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite, despre 

modul in care sunt furnizate; 

- asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice, 

controleaza efectuarea indicatiilor prescrise; 

- colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii/compartiment, laboratoare, in scopul stabilirii 

diagnosticului, aplicarii tratamentului corespunzator; 

- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, 

fiind permanent ocupat de managementul corect al resurselor unitatii; 

- 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 nozocomiale, se va preocupa de raportarea corecta a 

infectiilor nozocomiale, participand trimestrial la analize specifice la nivelul spitalului; 

- controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea 

polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescriptii a DCI ale medicamentelor, 

respectandu-se in unitatile spitalicesti a tuturor prevederilor Comisiei medicamentului; 

- raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si a intregului inventar 

al dispensarului si face propuneri de dotare conforme necesitatilor si normelor; 

- raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la 

asigurati, a intimitatii si demnitatii acestora; 

- controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor 

intocmite in dispensar, controleaza modul de pastrare in dispensar a documentelor; 

- controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale de catre medicul de familie despre 

diagnosticul stabilit, tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a 

pacientului; 

- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii dispensarului, punand la dispozitie 

actele necesare in acest scop; 

- organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al dispensarului a 

Regulamentului de organizare si functionare, a Regulamentului de organizare interna al spitalului, 

precum si a Codului de conduita al personalului contractual a tuturor masurilor/deciziilor conducerii 

spitalului care au implicatii asupra personalului din dispensar a raporturilor de munca ale acestora; 

- verifica respectarea de catre intreg personalul dispensarului a sarcinilor de serviciu si a 

normelor de comportare in unitate stabilite prin Regulamentul intern al spitalului, controleaza 

permanent comportamentul personalului dispensarului; 

- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectia muncii in 
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dispensar, controleaza permanent tinuta corecta a personalului dispensarului; 

- intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in 

dispensar si le comunica conducerii spitalului; 

- verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul dispensarului - respecta 

secretul profesional si codul deontologic al medicului; 

- isi insuseste si asigura respectarea normelor Regulamentului intern; 

- organizeaza si participa la depistarile in masa radio-fotografice si biologice; 

- elaboreaza propunerile de plan privind actiunea de testare la tuberculina, vaccinarea si 

revaccinarea BCG, conduce direct activitatea de vaccinare, instruieste ethnic personalul care executa 

testari la tuberculina si vaccinari; urmareste realizarea planului de vaccinare, stabileste planul terapeutic, 

in caz de confirmare, la toti suspectii de tuberculoza; dupa luarea in evidenta completeaza fisa de 

declarare a cazului precum si fisa de dispensarizare; 

- stabileste pe baza anchetei epidemiologice, delimitarea focarelor, precum si masurile ce 

se impun; 

- stabileste si controleaza executarea masurilor antiepidemice in focar, colaborand cu centrul sanitaro-

antiepidemic; 

- prescrie chimio-profilaxia si chimio-terapia ambulatorie pe care o aplica medicul de familie; 

- asigura controlul periodic clinic, radiologic si biologic al persoanelor din focarele de tuberculoza; 

- comunica evidenta cazurilor de tuberculoza la medicii de familie, transmite centrului 

sanitaro-antiepidemic evidenta cazurilor noi de tuberculoza; 

- indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului; 

- raporteaza la timp toate situatiile necesare, solicitate de Casa de asigurari de sanatate a 

judetului Mures si Directia de sanatate publica a judetului Mures. 

- pe toata durata contractului de munca si dupa incetarea acestuia salariatul nu va furniza 

date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului nici unei persoane fizice sau 

juridice care pot genera neintelegeri, interpretari nefavorabile. 

Atribuţiile medicului care isi desfasoara activitatea in cadrul Dispensarului TBC conform 

Ordinului MS nr.1226/2012: 

- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 

- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 

depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 

obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art.193- ASISTENTUL MEDICAL DIN DISPENSARUL TBC, are în principal următoarele sarcini: 

A.) Specifice – conform Normele Metodologice de Implementare a Programului Naţional 

de Control al Tuberculozei 

1. are obligaţia respectării prevederilor PNCT; 

2. ţine evidenţa suspecţilor de TB din teritoriul arondat - care se prezintă la dispensarul de 

pneumoftiziologie din propria iniţiativă, trimişi de medicii de familie sau alte eşaloane medicale, 

comunicând ulterior acestora rezultatul; 

3. înregistrează în evidenţă activă pacientii confirmaţi cu diagnosticul de tuberculoză în 

registrul de TB; 

4. participă la efectuarea anchetei epidemiologice; 

5. anunţă contacţii pacientilor TB luaţi în evidenţă activă (intrafamiliali si de la locul de 

munca) - prin telefon, poştă sau personal – să se prezinte la dispensarul de pneumoftiziologie pentru 

consult de specialitate; 

6. se deplasează în unităţile de învăţământ ( şcoli, grădiniţe etc.) pentru a efectua IDR la 

tuberculină –la copii- contacţi din aceste colectivităţi 

7. efectuează vizite în focarele TB din teritoriul arondat, ţine evidenţa acestora , informează 

persoanele din focar despre natura infecto-contagioasă a tuberculozei, despre modul de 
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transmitere a acesteia şi necesitatea efectuării unui examen de specialitate de control. 

8. organizează acţiuni de supraveghere si aplicare de măsuri specifice in focarele T.B.C. cazuri 

noi, readmise, esecuri, etc. , administrează tratamentele antituberculoase profilactice sau 

curative (DOTS); cu monitorizarea aplicarii DOTS; 

9. asigură preluarea pacientilor cu T.B.C. externati din spitale, sanatorii si continuarea 

tratamentului antituberculos in faza sa ambulatorie; 

10. supraveghează recoltarea sputei pentru examen bacteriologic Bk in camera speciala , pentru 

toti pacientii sub tratament antituberculos, suspecţi sau contacţi TB 

11. răspunde de medicamentele ridicate din farmacie si de modul de administrare a acestora 

12. testează tuberculostaticele , la începerea tratamentului 

13. administrează sub directă observare tratamentul antituberculos recomandat pacientilor cu 

TB 

14. anunţă medicul de eventualele reacţii adverse la medicamentele anti TB 

15. se deplasează la domiciliul pacientilor care au lipsit de la tratament , ducându-le priza de 

medicamente omisă; în cazul în care nu îi găseşte întocmeşte notele informative şi solicită 

sprijinul autorităţiilor , respectiv al Poliţiei , pentru prezentarea pacientilor la tratament; 

16. este în strânsă colaborare cu medicul de familie şi cu ceilalţi medici sau asistente din 

reţeaua şcolară şi preşcolară; 

17. are o strânsa colaborare cu serviciul de asistenţă sociala de pe lânga primariile locale pentru 

rezolvarea problemelor sociale din focare TB 

18. asigură evaluarea bacteriologică, radiologică si clinică a pacientilor de tuberculoză in curs 

de tratament conform Programului National de Control al Tuberculozei; 

19. organizează comunicarea cu reteaua de medicina primara si colaboreaza cu aceasta in 

administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum si in dispensarizarea 

activa a pacientilor T.B.C. in curs de tratament; 

20. asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatii de depistare a tuberculozei prin 

educaţie sanitară de informare şi instruire 

21. completează şi transmite corect, complet şi în termenele stabilite informaţiile solicitate 

conform formularelor standard. In conformitate cu prevederile HG 589/2007 pentru 

aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile 

pentru înregistrarea/circularea si transmiterea datelor TB folosind fişele specifice 

22. înregistrează în format electronic datele de luare în evidenţă, monitorizare şi evaluare ale 

fiecărui pacient înregistrat în Registrul de TB utilizând - sistemul informaţional: 

„Supravegherea epidemiologică a TB şi monitorizarea PNCT‖ în Microsoft SQL Server, 

soft-ul pentru colectarea datelor TB este o aplicaţie proiectată pentru web iar utilizatorii 

lucrează în pagini web accesate prin internet direct de pe server. 

23. întocmeşte şi răspunde de statistica si raportarile ce trebuie efectuate in dispensarul TBC 

24. la solicitarea medicului din dispensar, introduce la zi toate datele în aplicaţia informatică 

existentă în dispensaul TBC la solicitarea conducerii spitalului. 

25. raportează lunar, trimestrial, anual : 

fisele de declarare A ( nr. CN, R, E, A, Cr, K , Transfer , Copii ) 

fisele de evaluare B ( nr. Cazuri V , T, A, E, D, I, P) semnate si parafate de medical specialist - din 

dispensarele teritoriale,contrasemnate de coordonatorul judetean , 

borderou pentru fisele de declarare respectiv de evaluare şi le trimite prin poştă la 

Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. MariusNasta"Bucuresti, circuitul 

informational al datelor privind TB se efectueaza atat in sistem clasic , pe suport de 

hartie , cat si electronic , printr soft . 

borderourile A si B trimite la : DSP judetean , Statistica spitalului . 

macheta de raportare a consumului cantitativ de tuberculostatice clinica si dispensar- 

CJAS 

listele pacientilor trataţi cu tuberculoza –către CJAS 

liste cu pacienti TB care au efectuat examinari radiologice –CJAS 

liste cu pacienti TB care au efectuat examinari bacteriologice –CJAS 

TABEL 1.2.1 SITUAŢIA PACIENTILOR, A NUMĂRULUI DE EX. 

BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE 
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(LEI) ; TABEL1. 2.2 SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI 

MATERIALELOR SANITARE (LEI) – către CJAS 

indicatori fizici – raport de activitate –DSP 

raportari statistice : indicatori de morbiditate ( incidenta globala ), prevalenta , 

evaluarea tratamentului antituberculos 

numărul contacţilor examinaţi 

numărul suspecţilor examinaţi; 

numărul de cazuri care beneficiază de chimioprofilaxie; 

numărul vizitelor de supervizare în teritoriu efectuate de către medicii specialişti 

B.) Generale: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului. 

2. Respectă Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum si 

Codul de Conduita al personalului angajat al Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

3. Preia pacientul şi anunţă medicului prezenţa sa. 

4. Informează pacientul cu privire la Regulamentul de Ordine Interioară. 

5. Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul. 

6. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în dispensar. 

7. Prezintă medicului din dispensar pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia. 

8. Observă simptomele şi starea pacientului, le inregistrează şi informează medicul. 

9. Pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament. 

10. Pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale şi/sau intervenţii speciale, 

organizează transportul pacientului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. 

11. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului. 

12. Administrează personal medicatia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, etc., 

conform prescripţiei medicale 

13. Asigură monitorizarea specifică a pacientului conform prescripţiei medicale. 

14. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 

15. Semnalează medicului orice modificări depistate la pacient(de exemplu: auz, vedere, etc). 

16. Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării. 

17. Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 

medicamentelor cu regim special. 

18. Organizează şi desfăşoară programe de educatie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii 

educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în 

formare. 

19. Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de 

depăşire a momentelor/situaţiilor de criză. 

Înregistrează în fişa de decont a pacientului medicamentele şi materialele sanitare folosite şi codifică 

tehnicile efectuate. 

20. În caz de deces, inventariază obiectele, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul 

stabilit de conducerea spitalului. 

21. Instruieşte familia sau aparţinătorii în legătură cu administrarea medicamentelor. 

22. Utilizează şi păstreză, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supravegheză 

colectarea materialelor şi instrumentarul de unica folosinta utilizat şi se asigură depozitarea acestora în 

vederea distrugerii. 

23. 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. 

24. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale (conform Ord.MS nr. 916/ 2006): 

- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor 

- se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate 

- menţine igiena, conform politicilor spitalului 

- monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării 

- informează cu promptitudine medical în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţi 
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- iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este 

momentan disponibil 

- limitează expunerea pacientului la infecţii de la alţi pacienţi şi ia toate măsurile necesare pentru 

neexpunerea pacientului la infecţii de la echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

- identifică infecţiile nosocomiale 

- investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant 

- participă la pregătirea personalului 

- participă la investigarea epidemiilor 

- asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul 

25. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical 

26. Respectă şi apără drepturile pacientului. 

27. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

28. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 

29. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 

30. Răspunde cu promptitudine la solicitările pacienţilor. 

31. Asigură şi răspunde de curăţenia şi dezinfecţia în dispensar, de întreţinerea igienică a mobilierului şi 

de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, asepsie şi antisepsie. 

32. Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru manipularea lenjeriei (conform Ord. 

M.S. nr. 1025/2000): 

1. Colectarea şi ambalarea lenjeriei la locul de producere, astfel încât să fie cât mai puţin 

manipulată şi scuturată 

2. Ambalarea lenjeriei necontaminate într-un ambalaj simplu din polietilenă 

3. Ambalarea lenjeriei contaminate în ambalaj dublu prevăzut cu pictograma ―pericol biologic. 

4. Depozitarea intermediară a lenjeriei murdare în spaţii special destinate acestui scop, unde 

pacienţii şi vizitatorii nu au acces 

5. Transportul lenjeriei murdare la spălătorie în orele stabilite conform regulamentului de ordine 

interioară al spitalului 

6. Depozitarea lenjeriei curate pe secţii în spaţii special destinate şi amenajate, ferite de praf, 

umezeală şi vectori. 

33.Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (conform Ord. 

M.S. nr. 1226/ 2012): 

a.)Colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere pe următoarele categorii: 

- deşeuri nepericuloase (ambalaj de culoare neagră) 

- deşeuri periculoase, inclusiv cele citotixoce (ambalaj de culoare galbenă şi se elimină odată cu 

conţinutul) 

b.) Deşeurile contaminate înţepătoare şi tăietoare se colectează în recipiente cu pereţi rezistenţi, 

prevăzute cu capac, marcate cu pictograma ―pericol biologic 

c.) Depozitarea temporară în spaţii special destinate 

d.) Transportul pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor în orarul prevăzut în 

regulamentul de ordine interioară 

e.) Eliminarea finală se face prin incinerare, respectându-se normele de igienă şi securitate. 

f.) Aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

g.) Aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 

rezultate din activitati medicale. 

34.Anunţă imediat dispeceratul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare 

şi încălzire). 

35.Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (în special spălarea şi dezinfecţia 

mâinilor) cât şi regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise. 

36.Ajută la păstrarea igienei personale a pacienţilor. 

37.Pregăteşte cabinetele medicale pentru dezinfecţiile periodice efectuând împreună cu personalul din 

subordine curăţenia şi pregătirea pentru dezinfecţie. 

38.Respectă măsurile de izolare stabilite. 
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39.Declară imediat medicului din dispensar orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, 

infecţie acută respiratorie, digestivă, cutanată, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la 

membrii familiei sale. 

40.Asigură şi răspunde de curăţenia, dezinfecţia şi/sau după caz, sterilizarea aparaturii pe care o are în 

dotare. 

41.Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie de către 

personalul auxiliar. 

42.Respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare (conform Ord. M.S. nr. 261/ 2007). 

43.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea medicului din dispensar 

44.Răspunde de confidenţialitatea îngrijirilor medicale - are obligatia de a respecta clauza de 

confidenţialitate convenind ca pe toata durata contractului individual de muncă şi după încetarea 

acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat la cunoştinţă în timpul executării 

contractului, in condiţiile stabilite de regulamentele interne, in contractele colective de muncă sau in 

contractele individuale de muncă; 

45.Respectă normele PSI( prevenirea şi stingerea incendiilor) 

46.Respectă normele de protecţia muncii; 

47.Răspunde disciplinar , civil , material si penal , pentru pagubele provocate unităţii prin executarea 

defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora; 

48.Răspunde de eficienţa şi calitatea lucrarilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin 

reglementări interne sau prin alte acte normative; 

49.Respectă programul de lucru şi are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă 

50.Se va abţine de la consumul de băuturi alcoolice de orice fel cu cel puţin 8 ore înaintea intrării in 

serviciu 

51.Medicul coordonator al dispensarului şi conducerea instituţiei au dreptul de a adauga articole 

suplimentare informând asistenta asupra conţinului acestora. 

52. Atribuţiile asistentului medical decurg din competenţele certificate de actele de studiu obţinute , ca 

urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate prevăzute de lege. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

 

CAPITOLUL XVIII 

 

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE DE 

SPECIALITATE 

 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE  

 

Art.194- Ambulatoriu Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este organizat conform OMS 

nr. 39/2008 şi asigura asistenta medicală ambulatorie şi are în structură cabinete medicale de specialitate 

care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale 

în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă. Structura ambulatoriului 

integrat este prevăzută în  anexa aprobată de consiliul judeţean. 

Art.195 - Ambulatoriul Integrat al Spitalului este coordonat de către Directorul medical, care 

răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia. 

Art.196 - Consultatiile pacientilor in Ambulatoriul Integrat, ca si examenele de laborator si 

radiologice, se acorda de medicii specialisti, pe baza recomandarilor scrise ale medicilor de familie, a 

medicilor specialisti, care trebuie sa cuprinda motivul trimiterii si diagnosticul prezumtiv. Cazurile de 

urgenta nu necesita bilet de trimitere. 

Art.197 - Asistenta medicala de specialitate este gratuita numa 
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i pentru pacientii din sistemele de 

asigurari sociale, de cei care contribuie la asigurari, copii, elevi si studenti, si categoriile expres prevazute 

de reglementările legale în vigoare, spre exemplu: veterani, handicapati, revolutionari. 

 

SECTIUNEA A II-a 

ACTIVITATEA AMBULATORIULUI INTEGRAT 

 

Art. 198 - Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în: 

a) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către o 

unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie 

contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de 

spitalizare de zi; 

b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele 

programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un 

medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru 

afecţiunile pentru care au fost internaţi; 

c) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte 

spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda 

prioritar; 

d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medical de 

familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialităţile unice în localitatea respectivă, 

şi care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi. 

 

 

SECTIUNEA III 

SARCINILE PERSONALULUI 

 

Art. 199 - MEDICUL SPECIALIST are în principal următoarele sarcini: 

- examinează pacientii, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, 

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

- îndrumă pacientii 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 pe timpul 

transportului la spital, pentru pacientii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă; 

- efectuează intervenţii de mică chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, 

conform indicaţiilor MS; 

- recomandă internarea în secţiile cu paturi a pacientilor care necesită aceasta, în funcţie de gradul de 

urgenţă, întocmeşte biletul de trimitere; 

- acordă consultaţii de specialitate la domiciliul pacientilor netransportabili, la solicitarea medicului de 

familie, altor medici de specialitate, sau a conducerii spitalului; 

- acordă asistenţa medicală pacientilor internaţi în secţia cu paturi, potrivit programului stabilit de 

conducerea spitalului; 

- anunţă CPCIN şi Direcţia de Sănătate Publică despre cazurile de boli infecţioase şi profesionale 

depistate; 

- dispensarizează unele categorii de pacienti cu probleme medicale deosebite, conform normelor în 

vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor pacienti din evidenţa acestora; 

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

vigoare; 

- efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control periodic 

persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie; 

- completează fişa medicală pentru pacientii care necesită trimitere la comisia medicală, pentru 

expertiza capacităţii de muncă; 

- participă la solicitare, la lucrările comisiei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 

muncă şi ale comisiei medico-legale; 
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- întocmeşte fişele medicale de trimitere la tratament de recuperare a pacientilor care necesită astfel de 

îngrijiri şi verifică pe cele întocmite de medicii de familie potrivit normelor în vigoare; 

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

corespunzătoare; 

- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

- efectuează gărzi în spital potrivit reglementărilor în vigoare; 

- participă la acţiunile de control medical complex a unor grupe de populaţie, organizate de 

conducerea spitalului sau ambulatoriului integrat; 

- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine; 

- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

Atribuţiile medicului care isi desfasoara activitatea in spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

- supravegheaza modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate; 

- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 

depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 

obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art. 200 - MEDICUL DE SPECIALITATE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE în afara 

sarcinilor ce revin medicului de specialitate, are următoarele sarcini specifice: 

- supraveghează prin consultaţii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de vârsta sarcinii şi 

gravidele începând din luna a VII- a de sarcină din teritoriul arondat, în care scop colaborează cu ceilalţi 

medici de specialitate; 

- completează formele de internare în secţia obstetrică-ginecologie pentru gravidele din luna a IXa de 

sarcină, iar pentru gravidele cu risc crescut în orice perioadă a gravidităţii, cu indicarea prezumtivă a 

datei naşterii precum şi a unităţii sanitare unde urmează a fi asistată naşterea; 

- efectuează controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se 

prezintă la consultaţiile curente sau examenele ginecologice periodice. 

Art. 201 - MEDICUL DE SPECIALITATE DERMATOVENEROLOGIE, înafara sarcinilor 

ce revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice: 

- efectuează anchetele epidemiologice ale pacientilor cu afecţiuni veneriene din teritoriu şi aplică 

măsurile de luptă în focar. 

- comunică telefonic medicului coordonator dermatovenerolog judeţean cazurile de sifilis recent 

depistate în teritoriu, precum şi colectivităţile cu morbiditate crescută prin boli venerice; 

- întocmeşte fişele de declarare a cazurilor noi de boli venerice; 

- stabileşte luarea şi scoaterea din evidenţă a pacientilor cu boli venerice, potrivit normelor în 

vigoare; 

- ţine evidenţa şi efectuează controlul medical periodic al persoanelor surse potenţiale de boli 

venerice; 

- înformează organele de poliţie asupra bolilor venerice din teritoriu, potrivit reglementărilor în 

vigoare. 

Art.202 - MEDICUL DE SPECIALITATE PSIHIATRIE în afara sarcinilor ce revin medicului de 

specialitate, are următoarele sarcini specifice: 

- studiază starea de sănătate mintală din teritoriu, organizează şi conduce acţiunile de profilaxie şi 

psihoigienă a bolilor mintale cu precădere pentru copii şi tineret; 

- acţionează în colaborare cu medicii de familie pentru identificarea cauzelor şi noxelor de mediu 

responsabile de apariţia şi întreţinerea unor tulburări psihice şi a eliminării lor prin acţiuni complexe 

medico-sociale; 

- stabileşte modalităţile de integrare în societate şi în muncă pentru pacientii psihici; 

- îndeplineşte sarcinile ce-i revin potrivit legii, referitor la pacientii psihici cu manifestări 
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antisociale; 

- aplică tratamente psihoterapice ; 

- participă la exemenul medical de bilanţ al copiilor ; 

- supraveghează starea pacientilor psihici aflaţi sub tutelă sau puşi sub interdicţie şi informează 

semestrial organul de tutelă asupra constatărilor sale; 

- participă la comisiile de expertiză medico-legale a pacientilor psihici; 

- participă la acţiunea de prevenire şi combatere a alcoolismului şi lupta antidrog. 

- controlează şi îndrumă dezvoltarea psihomotorie a copiilor din colectivităţile de copii şi şcolari; 

- îndrumă şi controlează activitatea psihologului şi logopedului; 

- elaborează propuneri pentru promovarea sănătăţii mintale pe baza analizei indicelui de 

morbiditate, în colaborare cu organele interesate. 

Art. 203 - PSIHOLOGUL are în principal următoarele sarcini: 

- participă împreună cu medicul psihiatru sau neuropsihiatru la stabilirea diagnosticului şi la 

efectuarea tratamentului de specialitate; 

- întocmeşte fişa de observaţii psihologice a pacientului şi familiei; 

- studiază personalitatea aparţinătorilor pacientilor precum şi climatul educativ din familie, 

informând medicul psihiatru; 

- efectuează activitate de teren în colectivităţile de copii şi şcolari pentru recomandarea şi controlul 

măsurilor de stimulare a dezvoltării neuropsihice, de psihoprofilaxie şi psihoigienă, precum şi pentru 

depistarea de noi cazuri de boli şi deficienţe psihice; 

- participă la acţiunile de orientare şi selecţie profesională; 

- informează, instruieşte şi îndrumă personalul medico-sanitar şi didactic din colectivităţile de copii şi 

şcolari despre activitatea şi măsurile de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 

depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 

obiectivelor specifice locului de munca. 

Art. 204 - ASISTENTA MEDICALĂ are în principal următoarele sarcini: 

- asistă şi ajută medicul la efectuarea consultaţiilor medicale; 

- răspunde de starea de curaţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, temperatura şi aerisirea 

 încăperilor, existenţa rechizitelor şi a imprimatelor necesare activităţii; 

- ridică de la fişier fişele medicale ale pacientilor prezentaţi pentru consultaţii de specialitate şi le 

 restituie acestuia după consultaţii; 

- semnalează medicului urgenţa examinării pacientilor; 

- termometrizează pacientii, recoltează la indicaţia medicului unele probe biologice pentru analize de 

laborator curente, care nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea diferitelor proceduri medicale; 

-comunică medicilor de familie diagnosticul şi tratamentul indicat pacientilor consultaţi; 

- acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 

- efectuează la indicaţia medicului, injecţii, vaccinări, pansamente, precum şi alte tratamente 

prescrise; 

-răspunde cu promptitudine la solicitările pacientilor şi informează medicul asupra oricărei 

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a pacientilor; 

- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, potrivit normelor în vigoare; 

- primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului aparaturii şi utilajelor cu 

care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în 

dotare; 

- desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară; 

- se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său profesional; 

- ţine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispensarizare şi întocmeşte dările de seamă şi situaţiile 

satistice privind activitatea cabinetului. 

Atribuţiile asistentului medical care isi desfasoara activitatea in spital conform Ordinului MS 

nr.1226/2012: 

- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 
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- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 

depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 

obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.205 - ASISTENTA DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE înafara sarcinilor ce revin 

asistentei medicale, are următoarele sarcini specifice; 

- ţine evidenţa gravidelor dispensarizate şi le programează la consultaţii de specialitate potrivit 

indicaţiei medicului; 

- comunică medicilor de familie cazurile de sarcină depistate şi ginecopatele problemă, pentru a fi 

urmărite în continuare. 

Art.206 - ASISTENTA DE PEDIATRIE, în afara sarcinilor ce revin asistentei medicale, are 

următoarele sarcini specifice: 

- efectuează dezbrăcarea, cântărirea şi măsurarea copiilor şi înscrierea datelor respective în fişa de 

consultaţie; 

- explică mamelor sau însoţitorilor recomandările făcute de medic referitoare la: alimentaţie, 

medicaţie, regim de viaţă, etc. 

- comunică zilnic medicilor de familie cazurile deosebite de copii pacienti, pentru a fi urmărite în 

continuare; 

- face analiza epidemiologică a copiilor prezentaţi în ambulatoriul de specialitate, examinează 

starea tegumentelor, a cavităţii bucale şi faringelui, termometrizează copiii; 

- conduce în boxe de izolare separate copiii suspecţi de boli înfecţioase şi solicită medicul pentru 

examinare; 

- semnalează medicului urgenţa examinării copiilor pacienti; 

- ţine evidenţa copiilor cu boli transmisibile depistaţi în ambulatoriul de specialitate şi anunţă DSP Alba 

cazurile de boli infecţioase; 

- se îngrijeşte ca după fiecare copil cu boala transmisibilă camera de filtru şi boxele de izolare să 

fie dezinfectate şi işi face dezinfecţia individuala. 

Art. 206 - REGISTRATORUL MEDICAL are in principal urmatoarele sarcini: 

- intocmeste fisa medicala cu datele privitoare la identitatea pacientilor, cand acestia se prezinta 

prima dată la cabinetul ambulatoriu, 

- pastreaza in conditii optime fisierul ambulatoriului si evidentele primare, 

- asigura programarile la consultatii de specialitate si inregistreaza chemarile la domiciliu, 

- asigura un ritm si flux ordonat al pacientilor la cabinetele de specialitate, 

- tine in evidenta locurilor libere comunicate de spital si le transmite medicilor specialisti, 

- informeaza, da lamuriri si indruma competent solicitantii in ce priveste nevoile de asistenta 

medicala ale acestora. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in activitatea 

depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate si a 

obiectivelor specifice locului de munca. 

Art. 207– INGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE are in principal urmatoarele sarcini: 

- efectueaza curatenia si dezinfectia in conditii corespunzatoare in spatiul repartizat, 

- asigura confortul termic al incaperilor, 

- primeste si raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are in grija, 

- efectueaza aerisirea periodica a incaperilor, 

- curata si dezinfecteaza baile si WC-urile cu materialele si ustensilele folosite numai in aceste 

locuri, 

- transporta rezidurile la tancul de gunoi in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor 

corecta in recipiente; curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau se transporta 

rezidurile. 

Atribuţiile ingrijitoarei de curatenie conform Ordinului MS nr.1226/2012: 
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- aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

- asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL XIX 

 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ 
 

 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE  

 

Art.208-.Centrul de sănătate multifuncţional Ocna Mureş, înfiintat prin Hotararea  Consiliului 

Judeţean Alba în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia , cu sediul in oraşul Ocna Mureş , 

str. Axente Sever , nr.43 A va  functiona  în conformitate cu O.M.S. nr.1144/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifuncţionale. 

Structura Centrului de sănătate  multifuncţional Ocna Mureş cuprinde: 

- spitalizare de zi 20 paturi ; 

- săli de tratament; 

- Punct de recoltare probe biologice; 

-cabinet medicina internă 

-cabinet obstetrică-ginecologie 

-cabinet pediatrie 

     Finantarea Centrului de sanatate  multifuncţional Ocna Mureş  se va face de către Spitalul Judetean, 

pentru cheltuieli de personal şi medicamente , materiale sanitare, din veniturile proprii constituite în 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind finantarea spitalelor, precum şi din sume alocate din  

bugetul local Ocna Mureş pentru cheltuielile cu amenajare şi utilităţi. 

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

 

Art.209 - Atribuţiile personalului care îşi  va desfăşura activitatea în Centrul de sănătate 

multifuncşional Ocna Mureş se regăsesc la CAPITOLUL I - SECTIA CU PATURI ; SECŢIUNEA 

II-A ATRIBUŢII. 

 

 

CAPITOLUL XX 

 

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE  

 

 

Art.210- Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale fiuncţionează în subordinea ma-

nagerului fiind înfiinţat potrivit prevederilor Ordinului nr. 975/2012 al Ministerului Sănătăţii, la nivelul 

unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a administratiei publice locale. . Din 

structura de management al calităţii serviciilor medicale fac parte medici, jurişti,  

economişti şi alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfăşurarea activităţile  
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structurii. Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de  

pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat  

de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar  

Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări.   

 

SECŢIUNEA II-a 

ATRIBUŢII  

 

Art.211 - Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale are in principal urmatoarele 

atributii specifice:  

1. Pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;  

2. Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:  

- manualul calităţii;  

- procedurile;  

3. Coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, 

pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;  

4. Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;  

5. Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management 

al calităţii;  

6. Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;  

7. Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 

manager;  

8. Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele 

specifice;  

9. Coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de 

îmbunătăţire sau corective ce se impun;  

10. Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;  

11. Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor;  

12. Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii;  

13. Monitorizeaza , coordoneaza şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea sistemului de 

control intern/managerial. 

14.Domeniul de aplicare a Sistemului de Management al Calităţii pentru spitalul nostru  

este:  

- servicii medicale spitalicesti si in ambulatoriu;  

- servicii medicale de urgenta;  

- servicii medicale paraclinice;  

- explorari functionale si analize de laborator;  

- servicii de imagistica medicala;  

- servicii farmaceutice;  

- servicii conexe actului medical.  

Atribuţii generale: 
- calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului, 

- întocmeşte raportul de decontare  a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice, 

- analizează indicatorii pe spital, 

- întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică, 

- întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii 

obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual. 

- coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie 

raportate; 

- sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare; 

- agregă informaţiile preluate de la alte compartimente în vederea raportării; 

- întocmeşte situaţiile statistice din spital şi ambulator / lunar, trimestrial, semestrial, anual. 

- raportează lunar conducerii situaţia indicatorilor realizaţi; 

- asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă ai 

managementului spitalului. 
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SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

 

Art.212- Responsabilul Managementului Calităţii, numit prin decizia managerului spitalului,  

are următoarele atributii:  

- coordonează activităţile privind calitatea serviciilor spitalului;  

-asigură că procesele necesare Sistemului de Management al Calitatii sunt stabilite, implementate si 

menţinute;  

-asigură generarea şi colectarea informaţiilor şi datelor, care formează baza de cunoştiinţe pentru 

sedinţele de analiză ale managementului, incluzînd nevoile de îmbunătăţire;  

- asigură existenţa conştiinţei privind calitatea în diferite arii funcţionale ale organizaţiei;  

-  rezolvă diferite probleme legate de calitatea serviciilor şi a sistemului de management;  

- raportează conducerii organizaţiei la cel mai înalt nivel funcţionarea, performanţa sistemului de 

management de calitate, pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestui sistem;   

- asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor pacientilor, insotitorilor ; 

- menţine relaţia cu părţi externe în ch chestiuni legate de sistemul de management 

- verifica si corecteaza codificarea fiselor de spitalizare; 

- verifica biletele de trimitere ale pacientilor internati si prezentati la consult la unitatea spitaliceasca; 

- intocmirea raportului privind serviciile efectuate in regim de spitalizare de zi, pe sectii si pe medici 

curanti; 

- efectuarea de raportari lunare catre CAS: pacienti internati pentru accidente rutiere, agresiuni, accidente 

de munca, pacienti asigurati cu eurocard, pacienti internati pe compartimentul de ingrijiri paliative, 

desfasuratorul pe CNP a pacientilor de la spitalizare de zi, consultatii si explorari efectuate in alte unitati 

sanitare; 

- corectarea FOCG invalidate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si management sanitar; 

intocmeste raportul foilor de observatie invalidate pentru care se solicita revalidare; 

- participa ori de cate ori este necesar la Comisia de revalidare; 

intocmeste raportari lunare, trimestriale si anuale pentru casa de asigurari si directia de sanatate publica a 

judetului; 

- furnizarea de date statistice pentru conducerea unitatii si pentru serviciile unitatii in limitele trasate de 

conducatorul unitate sanitaraiei; 

- asigura confidentialitatea datelor; 

- participa la sedintele Nucleului de Calitate; 

- efectueaza instructajul periodic al personalului din subordine pe linia prevenirii si stingerii incendiilor si 

in domeniul sanatatii si securitatii in munca; 

- reprezinta ori sarcina trasata de conducerea unitatii sau de conducatorul locului de munca, in limita 

postului; 

- orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

 

CAPITOLUL XXI 

 

STATISTICA 

 
 

SECŢIUNEA I-a 

ORGANIZARE  
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Art.213 - Biroul de statistica medicala este organizat în structura Serviciului de management al 

calităţii serviciilor medicale si reprezinta compartimentul unitatii care colecteaza si centralizeaza datele 

satistice ale unitatii sanitare si efectueaza toate statisticele necesare in domeniul medical. 

 

SECŢIUNEA II-a 

                           ATRIBUŢII 

 
Art.214- Biroul statistică medicală  are  următoarele atribuţii: 

- coordonează activitatea de raportări statistice privind activitatea spitalului către Ministerul Sănătăţii, 

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate; 

- coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie 

raportate; 

- sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare; 

- agregă informaţiile preluate de la alte compartimente în vederea raportării; 

- raportarea concediilor medicale în programul de CJAS. 

- întocmeşte situaţiile statistice din spital şi ambulator / lunar, trimestrial, semestrial, 

anual. 

- raportează lunar conducerii situaţia indicatorilor realizaţi; 

- asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă ai 

managementului spitalului. 

SECŢIUNEA III-a 

                    ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.215- Statisticianul medical are următoarele atribuţii:  

- răspunde de corectidutinea informaţiilor privind pacienţii internaţi şi externaţi; 

- are grijă de imaginea unitatea sanitară - ţinută, comportament, disciplină organizatorică; 

- respectă caracterul confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care operează, comunicându-le doar 

organelor competente (M.S., D.S.P, CAS, direcţia unităţii sanitare, serv.fin.cont.); 

- înregistrează internările şi externările în registrul de internări şi operează datele în calculator; 

-ţine şi întocmeşte la zi evidenţa statistică şi rapoartele statistice lunare şi  trimestriale/semestriale; 

- îndeplineşte sarcini privind exploatarea documentaţiei statistice, păstrarea corectă a evidenţelor 

primare; 

- urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ între secţiile din unitatea medicala şi 

informează medicul şef de secţie, directorul medical şi managerul spitalului în caz de abateri; 

- ţine evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de M.S., D.S.P,CAS şi întocmeşte rapoartele 

statistice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, verificând exactitatea datelor statistice cuprinse în 

rapoartele secţiilor; 

- pune la dispoziţia serviciului financiar-contabilitate datele statistice şi documentaţia necesară pentru 

activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice; 

- realizează în timp util întocmirea rapoartelor statistice; 

- utilizează eficient aparatura şi materialele din dotare; 

- participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente privind 

înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice; 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al sistemului medical; 

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 

- răspunde de corectitudinea datelor înregistrate; 

- va execută întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în 

raporturile de serviciu; 

- va păstra secretul de stat şi cel de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi 

informaţii; 

- ţine şi întocmeşte la zi evidenţa statistică şi rapoartele statistice lunare şi trimestriale/semestriale; 
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- îndeplineşte sarcini privind exploatarea documentaţiei informatice, păstrarea corectă a evidenţelor 

primare; 

- ţine evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de M.S.. şi D.S.P; 

- pune la dispoziţia serviciului de statistica datele statistice şi documentaţia necesară pentru activitatea 

curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art.216-  Registratorul medical are următoarele atribuţii: 

- verificarea zilnica a foilor de miscare de pe sectii; 

- verificarea zilnica a foilor de observatie clinica generala a pacientilor externati in luna curenta; 

- selectarea pacientilor internati pentru accidente rutiere, agresiuni, accidente de munca, a pacientilor 

asigurati cu eurocard si a celor internati la cerere; 

- colectarea si verificarea biletelor de trimitere ale pacientilor din spitalizarea continua; 

- efectuarea listelor pentru biletele de trimitere; 

- indosarierea biletelor de trimitere pentru CAS; 

- codificarea si inregistrarea fiecarei FOCG; 

- corectarea FOCG invalidate; 

- indosarierea FOCG si predarea lor la arhiva; 

- verificarea centralizatoarelor lunare, trimestriale, anuale de miscare, morbiditate, necesare raportarii la 

casa de asigurari, directia de sanatate publica si ministerul sanatatii; 

- asigura confidentialitatea datelor; 

participa la instructajul periodic pe linia prevenirii si stingerii incendiilor si in domeniul sanatatii si 

securitatii in munca; 

- executa orice sarcina trasata de seful ierarhic superior sau de conducerea 

unitatii. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

TITLUL IV 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR  FUNCŢIONALE 

 

CAPITOLUL I SERVICIILE FUNCŢIONALE 

 
SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art.217- Compartimentele funcţionale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia sunt constituite 

pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi 

administrativ-gospodărească. 

Art.218 - Compartimentele funcţionale se pot constitui în funcţie de volumul de muncă, 

complexitatea, importanţa activităţii precum şi numărul de personal: în servicii, birouri sau 

compartimente. 

Art.219 - În conformitate cu Ordonanţa 77/2013, compartimentele funcţionale se pot constitui ca 

birouri dacă au un număr minim de 5 posturi  de execuţie sau ca servicii dacă au un număr minim de 7 

posturi de execuţie. 

Art.220 - Activitatea economico-financiară şi administrativ gospodărească din cadrul Spitalului 
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Clinic Judeţean de Urgenţă Alba  se asigură prin următoarele servicii, birouri şi compartimente: 

1.Serviciul Financiar-Contabilitate  şi Informatică ; 
2.Birou achiziţii publice şi aprovizionare 

   - magazie; 

   - conducători auto; 

3.Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul    

   - resurse umane; 

   - relaţii cu publicul; 

4. Serviciul tehnic administrativ şi PSM  

   - tehnic administartiv şi PSM; 

   - muncitori indirect productivi; 

   - centrala telefonică; 

   - muncitor spaţii verzi; 

   - activitate de întreşinere revizie ascensoare; 

5. Compartimentul juridic 

6. Compartiment audit 

7. Compartiment religios 

8. Dietetică şi bloc alimentar 

   - dietetică; 

   - bloc alimentar; 

9. Garderoba 

 10. Spălătorie. 

 

CAPITOLUL II  

 

SERVICIUL FINANCIAR  CONTABIL ŞI INFORMATICĂ  
 

SECTIUNEA I 

ATRIBUŢII 

 

Art.221 - SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILILITATE ŞI INFORMATICĂ are următoarele 

atribuţii: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care 

ii revin; 

- obligatia de a utiliza judicios baza materiala; 

- obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare 

intre membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea 

asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

- organizează contabilitatea conform prevederilor legale; răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

inregistrărilor contabile; 

- confruntă evidenţele analitice şi cele sintetice; 

- organizează analiza periodică a utilizării bunurilor 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, făcând propuneri corespunzătoare; 

- răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 

contabile; 

- exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
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- răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

- organizează evidenţele tehnico-operative şi gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi; 

- organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a 

diferenţelor constatate ; 

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

- exercită controlul operativ curent in conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

- organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele din birou; 

- întocmeşte studiul privind imbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri 

corespunzătoare; 

- întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi 

extrabugetare, precum şi bugetul de asigurări sociale; 

- ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor; 

- răspunde de indeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi 

reţinerea ratelor; 

- 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 creditelor aprobate; 

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

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

legalităţii operaţiunii; 

- întocmeşte propunerile de plan casă pentru plăţi în numerar; 

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

- răspunde de intocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boala şi a fondului de 

asigurări sociale. 

Atributii specifice 

- Prezinta lunar directorului financiar contabil gradul de realizare a principalilor indicatori financiari 

contabili pe centre de cost, intocmind informari si prezentand propuneri pentru inlaturarea unor 

neajunsuri sau perfectionarea activitatii, pe baza aspectelor desprinse din analiza acestor indicatori; 

- Verifica alocarea veniturilor si cheltuielilor pe centre de cost; 

- Intocmeste Fisa pentru calculul costului spitalizarii pentru pacienti neasigurati; 

- Efectuarea lunara a inventarierii combustibilului (rest in rezervor); 

- Colectarea si introducerea in aplicatiile informatice a factorilor de repartitie a cheltuielilor indirecte 

aferente centrelor de cos; 

- Instiintarea centrelor de cost asupra rezultatelor obtinute, la cerere, precum si a evolutiei in timp a 

veniturilor si cheltuielilor realizate; 

- Sprijinirea conducatorilor centrelor de cost, privind imbunatatirea si realizarea in bune conditii a 

serviciilor medicale acordate de catre centrele de cost.Acest sprijin se rezuma la caracterul economic pe 

care il pot avea activitatile medicale desfasurate de catre centrele de cost; 

- Determinarea, la cererea conducerii, a costurilor efective ale investigatiilor realizate de sectiile 

paraclinice, pe baza protocoalelor si procedurilor aferente investigatiilor efectuate 

- Intocmirea diverselor rapoarte cerute de managerul institutiei 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

  

Art.222-  BIROUL IT are în principal următoarele atribuţii : 

 - Biroul IT are ca obiect de activitate implementarea colectarea şi exploatarea datelor şi 

informațiilor referitoare la activitatea administrativă şi medicală a unităţii prin sistem electronic, 

conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate are ca scop următoarele obiective: 

- creșterea eficienței operaționale a unităţii în cadrul administrației publice; 

- informatizarea tuturor serviciilor adresate populației; 
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- integrarea serviciilor prestate în reteaua naționala de informații; 
- asigurarea accesului la informații de specialitate prin tehnologii de actualitate; 

- îmbunatățirea managementului fluxului de documente; 

- furnizarea către structurile competente autorizate a datelor de utilitate publică ale unităţii; 

- creșterea disponibilității informațiilor despre activitatea medicală a unităţii; 

- perfecționarea şi totodată simplificarea relațiilor unităţii cu mediul de afaceri şi cu structurile 

administratiei publice. 

-coordonează întreaga activitate de informatică a spitalului: 

- organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 

- se analizează toate aplicaţiile ce se doresc a fi implementate în instituție; 

- se urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare, se asigură remedierea 

defecţiunilor apărute; 

- periodic se instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, în vederea exploatării 

corecte a echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime și în condiții de securitate. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care ii 

revin 

- obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare intre 

membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea asigurarii unei 

bune functionari a activitatii spitalului 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

 

SECTIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALUI 

 

Art.223 - ŞEFUL SERVICIULUI FINANCIAR - CONTABIL, are in principal urmatoarele 

sarcini: 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat in vederea respectarii 

sarcinilor din fisa postului, fiind desemnat indrumatorul noului angajat pentru serviciul pe care il 

conduce. 

- organizeaza contabilitatea conform prevederilor legale; raspunde de efectuarea corecta si la timp a 

inregistrarilor contabile; 

- confrunta evidentele analitice si cele sintetice; 

- organizeaza analiza periodica a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare, 

impreuna cu celelalte sectoare din unitate, in ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara 

miscare, sau cu miscare lenta si pentru prevenirea oricaror alte 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; 

- exercita controlul preventiv, in conformitate cu dispozitiile legale; 

- raspunde de intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 

inregistrarilor in contabilitate; 
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- orgenizeaza evidentele tehnico-operative si gestionare si asigura tinerea lor corecta si la zi; 

- organizeaza inventarierea periodica a mijloacelor materiale si ia masuri de regularizarea 

diferentelor constatate ; 

- asigura masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; 

- exercita controlul operativ curent in conformitate cu dispozitiile in vigoare; 

- organizeaza actiunea de perfectionare a pregatirii profesionale pentru cadrele din birou; 

- intocmeste studiul privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si propune masuri 

corespunzatoare; 

- intocmeste lucrarile privind proiectele planurilor de venituri si cheltuieli bugetare si 

extrabugetare, precum si bugetul de asigurari sociale; 

- ia masurile necesare pentru asigurarea integritatii bunurilor si pentru recuperarea pagubelor; 

- raspunde de indeplinirea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si 

retinerea ratelor; 

- asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale, a operatiunilor din incasari si 

plati in numerar; 

- raspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzator comenzilor si contractelor emise, in 

limita creditelor aprobate; 

- organizeaza intocmirea instrumentelor de plata si documentelor de acceptare sau refuz a platii; 

- organizeaza verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, continutului si 

legalitatii operatiunii; 

- intocmeste propunerile de plan casa pentru plati in numerar; 

- raspunde de intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; 

- raspunde de intocmirea formelor de plata si decontare a ajutoarelor de boala si a fondului de 

asigurari sociale. 

- organizarea compartimentului contabilitate conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte 

si la timp a inregistrarilor; 

- respectarea circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in 

contabilitate; 

- asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a documentelor financiar- contabile 

necesare intocmirii darilor de seama contabile trimestriale,semestriale si anuale; 

- utilizarea mijloacelor informatice in realizarea activitatii financiar-contabile; 

- sesizeaza seful ierarhic ori de cate ori documentele justificative primite spre inregisrare nu corespund 

din punct de vedre al legalitatii si realitatii datelor inscrise,totodata atragand atentia si celui care a depus 

si intocmit documentul respectiv; 

- verificarea documentelor justificative ce stau la baza intocmirii notelor contabile si semnaleaza daca 

este nevoie,pe cel care a intocmit articolul contabil necoespunzator,sau cand documentele prezentate nu 

sunt completate corect,sau nu prezinta viza de control preventiv pentru fiecare operatiune prezentata; 

- asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati; 

- asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a tuturor raportarilor contabile. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art. 224 ECONOMISTUL din cadrul Serv. Financiar-Contabil are urmatoarele atributi: 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

- isi insuseste legislatia financiar-contabila in vigoare; 

- utilizeza mijloacele informatice in realizarea activitatii financiar-contabile; 

- urmareste legaliatatea documentelor primite spre inregistrarea raspunzand de corectitudinea datelor 

inscrise; 

- sesizeaza seful ierarhic ori de cate ori documentele justificative primite spre inregistrare nu corespund 

din punct de vedere al legalitatii si realitatii datelor inscrise, totodata atragand atentia si celui care a 

depus şi intocmit documentul respectiv; 
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- tine evidenta platilor si cheltuielilor  pe articole si alineate pe fiecare subcapitol si conform contractelor 

incheiate cu CAS-MS, D.S.P-Alba; 

- intocmeste lunar contul de executie pentru platile efectuate din sumele primite de la CAS-Alba si 

Ministrerul Sanatatii Publice, conform prevederilor contractuale ,si de la bugetul local; 

- colaboreaza la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli conform contractelor si actelor aditionale 

incheiate; 

- urmareste si analizeaza evidenta platilor in concordanta cu cea a consumurilor respectiv a cheltuielilor 

inregistrate atat pentru articolele bugetare apartinand Titlului I, cheltuieli de personal, cat si pentru cele 

reprezentand cheltuieli materiare si dotari. 

- sesizeaza astfel orice fel de neregula sefului ierarhic superior; 

-  raspunde la exercitarea datelor trecute in fisele de executie bugetara, avand obligatia sa inregistreze cat 

mai in amanunt platile si cheltuielile conform notelor contabile; 

- urmareste corelatiile intre conturi, verificand in permanenta soldul casei, a disponibilitatilor in banci si 

trezorerie, precum si concordanta intre veniturile incasate si rulajele debitoare ale conturilor de 

disponibilitati. 

- verifica registrul de casa pe coloanele aferente de incasari si plati si semnaleaza ori de cate ori sumele 

inregistrate nu corespund realitatii. 

- asigura operatiunile specifice angajarii si ordonantarii cheltuielilor de personal in limita bugetului 

aprobat; 

- centralizeaza trimestrial platile, si preda aceasta centralizare sefului de serviciu, pentru intocmirea darii 

de seama trimestriale, la termenele prevazute; 

- centralizeaza lunar cheltuielile pe art. si aliniate trimestrial pentru Bilantul Contabil si preda aceasta 

centralizare sefului de serviciu pentru intocmirea darii de seama trimestriale si anuale. 

- participa la inventarierea generala a patrimoniului unitatii, asigurand aplicarea prevederilor legale a 

Legii Contabilitatii 82/1991 si a ordinelor emise de ministerul de finante privind inventarierea, in scopul 

de a determina existenta tuturor elementelor de activ si pasiv cantitativ si valoric in patrimoniul unitatii; 

- stabileste plusurile si minusurile in urma verificarii soldurilor scriptice si faptice si face propuneri in 

functie de rezultatele constatate; 

- participa la stabilirea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului unitatii, impreuna cu membrii 

comisiei de centrlizare avand ca sarcina principala intocmirea Procesului verbal al inventarierii generale 

a  unitatea sanitaraui la fiecare sfarsit de an. 

-  intocmeste si valorifica procesul verbal de casare pentru mijloacele fixe si obiecte de inventar; 

- tine evidenta analitica a conturilor pe fise si program informatic urmarind corelatiile dintre acestea; 

-  pune la dispozitia sefilor ierarhic superior toate informatiile si datele necesare din fisele analitice ale 

conturilor, pentru documentarea acestora; 

- executa orice alta sarcina trasata de catre seful ierarhic superior; 

- descarca inregistrarile din notele contabile in fisele sintetice de cont, urmarind corectitudinea si justetea 

lor. 

- verifica documentele justificative ce stau la baza intocmirii notelor contabile si semnaleaza ori de cate 

ori este nevoie, pe cel care a intocmit articolul contabil necorespunzator, sau cand documentele 

prezentate nu sunt completate corect, sau nu prezinta viza de control preventiv pentru fiecare operatiune 

prezentata. 

- inregistreaza in contabilitate din punct de vedere al clasificatiei bugetare, creditele bugetare angajate, 

disponibilul de credite, disponibilul de credite ramase de angajat; 

- asigura intocmirea ordonarii la plata; 

- urmareste inregistrarea contractelor si intocmirea angajamentului legal in serviciul Financiar contabil; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.225- CONTABILUL si REFERENTUL din cadrul Serv. Financiar- Contabil au urmatoarele 

atributiuni: 

 - Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 
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1. utilizeaza mijloacele informatice in realizarea activitatii financiar-contabile; 

2. urmareste legalitatea documentelor primite spre inregistrare raspuzand de corectitudinea lor, referat de 

necesitate, nota de receptie, e.t.c; 

3. tine evidenta contractelor de sponsorizare, atat a sumelor incasate cat si a platilor efectuate pe fiecare 

contract de sponsorizare in parte. 

4. centralizarea datelor privitoare la obligatiile angajatorului pentru salarii, stabilind cotele pentru fiecare 

articol; 

5. descarca Notele Contabile de consum de materiale pe sectii pentru obtinerea indicatoriilor economici; 

6. verifica legalitatea facturilor si documentelor,[referat de necesitate, nota de receptie, deviz de lucrari. 

7. urmareste debitorii si creditorii in vederea lichidarii debitelor si creditelor; 

8. tine evidenta ordonantarilor la plata; 

9. sesizeaza seful ierarhic ori de cate ori documentele justificative primite nu corespund din punct de 

vedere al legalitatii si realitatii datelor inscrise; 

10. primeste din partea compartimentelor de specialitate ale unitatii sanitare, propunerile de angajare a 

unei cheltuieli, avand viza de control financiar preventiv propriu sau delegat si aprobata de ordonatorul 

de credite; ―Angajamente bugetare, respectand prevederile Ordonantei 1792/2002. 

11. tine evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor 

cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate, inregistrand corect fiecare propunere de 

angajare, dupa care ca face calculul disponibilului de credite ramas a fi angajat. 

12. stabileste facturile care se incadreaza la diferite programe; 

13. confirma ori de cate ori este nevoie situatia soldurilor pentru fiecare furnizor in parte prin diferite 

forme: prin corespondenta, prin fax sau prin telefonic. 

14. intocmeste lunar sau de cate ori este nevoie situatia furnizorilor neachitati pentru CAS, pe articole si 

aliniate. 

15. verifica exactitatea datelor inscrise in facturi, precum si modul de intocmire al acestora 

16. intocmeste situatia datoriilor si platiilor catre furnizori, de cate ori este nevoie; 

17. aplica prevederile legii 82 privind inregistrarile in evidentele primare a actelor care stau la baza 

intocmirii notelor contabile; 

18. participa la inventarierea generala apatrimoniului unitatii, asigurand aplicarea prevederilor legale a 

Legii Contabilitatii 82/1991 in scopul de a determina existenta tuturor elementelor de activ si pasiv 

cantitativ si valoric in patrimoniul unitatii; 

19. stabileste plusurile si minusurile in urma verificarii soldurilor scriptice si faptice si face propuneri de 

rezultate constatate; 

20. intocmeste notele de evidentiere, a facturilor aferente conturilor mai sus mentionate si stabileste 

conturile si articolele bugetare; 

21. intocmeste consumurile lunare pentru conturile mai sus mentionate si stabileste conturile si articolele 

bugetare pentru fiecare sectie in parte; 

22. verifica lunar, justetea inregistrarilor din fisele de magazie ale gestionarilor de materiale cu 

inregistrarile din contabilitate pentru analiticul fiecarui cont de mai sus mentionat; 

23. primeste si centralizeaza documentele consumurilor de pe fiecare sectie(bonuri de consum , consum 

materiale,ect.), inregistrandu-le lunar; 

24. analizeaza periodic, despre utilizarea bunurilor materiale si situatia stocurilor de bunuri materiale 

instiintand, seful ierarhic in vederea luarii masurilor in ceea ce priveste stocurile disponibile, supra – 

normative, fara miscare sau cu miscare lenta; 

25. intocmeste lunar balanta trasata de catre seful ierarhic superior; 

26. pentru fiecare dare de seama, intocmeste o situatie centralizatoare a tuturor platilor si cheltuielilor 

efectuate atat pentru subcapitolul‖Donatii si sponsorizari‖ precum si a subcapitolului venituri din alte 

contracte. 

27. primeste situatia centralizatoare lunara a salariilor de la Biroul Personal-Salarizare si se imparte 

cheltuielile lunare cu salariile pe sectii, ambulatorii si compartimente; 

28. primeste si inregistreaza in contabilitate facturile de utilitati, prestari servicii si reparatii curente, 

urmarind efectuarea platii acestora; 

29. intocmeste notele de evidentiere, a facturilor de utilitati, prestari servicii si reparatii curente 30. 

stabileste conturile si articolele bugetare; 

31. executa orice alta sarcina trasata de catre seful ierarhic superior; 
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32. intocmeste notele contabile, urmarind corelatiile din registrul de casa, extrasele conturilor de 

disponibil si verifica documentele justificative: ordine de plata, deconturi, facturi, etc. 

33. tine evidenta sistematica a conturilor pe fise sistematice si program informatic pentru constituirea 

bazei de date; 

34. tine evidenta analitica a conturilor pe fise si program informatic urmarind corelatiile dintre acestea; 

35. intocmeste regimul jurnal al notelor contabile; 

36. pune la dispozitia sefilor ierarhici toate informatiile si datele necesare din fisele sistematice si 

analitice ale conturilor, pentru documentarea necesara acestora; 

37. sesizeaza seful ierarhic ori de cate ori documentele justificative primite nu corespund din punct de 

vedere al legalitatii datelor inscrise; 

38. intocmeste lunar balanta de verificare pentru conturile mai sus mentionate; 

39. intocmeste note contabile, pentru fiecare factura primita. 

40. verifica exactitatea datelor inscrise in facturi, precum si modul de intocmire al acestora; 

41. verifica ca receptia intocmita, de gestionar sa fie corespunzatoare cu datele din factura, la rubricile in 

care sunt trecute produsele, cantitatile si valorile intrate in gestiune. 

42. inregistreaza computerizat intrarile de alimente pe furnizori, evidentiind in note contabile, intrarile de 

alimente si intocmeste ordinele de plata dupa evidenta furnizorilor de alimente primita de cate ori este 

nevoie de la contabilul care tine evidenta tuturor furnizorilor. 

43. calculeaza si verifica foaia zilnica de alimente precum si meniurile intocmite de asistentul dietetician; 

44. verifica concordanta produselor scazute in foaia zilnica de alimente cu meniul intocmit; 

45. urmareste ca foaia zilnica de alimente sa fie vizate de asistentul dietetician, de bucatarul care 

raspunde de meniul zilnic, precum si de gestionarul magaziei; 

46. introduce in calculator efectivul de bolnavi pe fiecare sectie in parte, pe categorii, conform situatiei 

efectivului de hrana, precum si al medicilor de garda, tinand cont de alocatia de hrana stabilita prin lege; 

47. la sfarsitul lunii si ori de cate ori este necesar puncteaza stocurile fiselor de magazie cu stocurile de 

alimente existente in evidenta computerizata stabilite de datele introduse in foaia zilnica de alimente, 

dupa care centralizeaza si valorifica consumul lunar de alimente. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.226 - CASIERUL – are urmatoarele atributiuni: 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

1. atributia principala este efectuarea de incasari si plati in conformitate cu dispozitiile legale: 

a) primirea si predarea de valori; 

b) tinerea evidentei numerarului in casa; 

c) da socoteala si raspunde la exercitarea numeralului din casa sub sanctiunea raspunderii disciplinare, 

contractuale, materiale si penale; 

d) depune sumele incasate in numerar la trezorerie-banca si ridica numerar pentru efectuarea de plati pe 

baza de chitante sau alte documente in functie de suma; 

e) încasările şi plăţile în numerar, adica ridicari de sume de bani care se fac pe baza de O.P. sau 

numerar, emise de serviciul financiar-contabil. Ele se pot pastra in caserie de la o zi la alta pentru 

cheltuieli zilnice si urgente, sume in numerar in limita soldului de casa stabilit de banca sau de Ministerul 

Finantelor Publice. Platile in numerar se fac pe baza de documente vizate pentru C.F.P.(controlul 

financiar preventiv) si apobate de Ordonatorul de credite al unitatii sanitare. 

f) casierul verifica: exacticitatea semnaturilor legale, existenta anexelor la documentele de plata. Platile 

in numerar se fac numai persoanelor indicate in documentele de plata sau celor imputernicite prin 

procura autentificata sau delegatie vizata de seful serviciului financiar contabilitate si de Directorul 

Financiar- Contabil. Persoanele care primesc numerarul, semneaza pe documenul de plata cu cerneala 

sau creion  chimic, indicand data primirii si suma primita , iar casierul aplicamentiuni sau stampila 

―achitat. 
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- acordarea sumelor pentru cheltuieli de aprovizionare ca avansuri spre decontare, cheltuieli de deplasare, 

se va face completand pe documentul de plata data primirii sumei, casierul avand obligatie urmaririi 

debitorilor, si justificarea sumelor cheltuite, in termenul legal prevazut de actele normative in vigoare; 

- este interzisa acordarea unui nou avans persoanei care nu a justificat avansul primit anterior. 

Decontarea sumelor neachitate din avansuri se face astfel: sumele ramase se depun la caserie in cursul 

zilei urmatoare inapoierii din delegatie, se intocmeste decontul de cheltuieli si se depune la 

compartimentul financiar contabil, in care se inscriu toate documentele justificative care se anexeaza si 

data primirii; 

- nejustificarea avansului atrage dupa sine calculul penalitatilor pentru sumele nerestituite in functia de 

numarul de zile intarziere de la data exprirarii termenului de predare a banilor la caserie. 

- sumele percepute drept penalizare pot depasi debitul datorat,iar ele pot fi retinute pe statul de plata, 

titularului de avans. 

- casierul trebuie sa urmareasca sa aiba un sold in lei care sa reprezinte media zilnica a cheltuielilor 

necesare si urgente in numerar. 

- de asemenea, sa creeze conditii ca sa poata pastra timp de 3 zile sumele ridicate pentru plata drepturilor 

banesti, a eventualelor sume retinute din retributii, garantii banesti retinute pentru a fi depuse la o 

trezorerie sau sume pentru deplasari. 

- zilnic, casierul totalizeaza operatiunile efectuate in fiecare zi si stabileste soldul casei care se raporteaza 

pe fila din ziua urmatoare. Exemplarul 2 din Registrul de casa se detaseaza de catre casier si se preda 

compartimentului financiar contabilitate in fiecare zi avand atasate documentele justificate. 

- platile in numerar care nu au documente justificative nu se iau in consideratie. 

- numerarul aflat in casa nejustificat este considerat plus de casa si in aceasta situatie se vor aplica 

pevederile in vigoare cu privire gestiunea fondurilor banesti; 

- gestioneaza, verifica si controleaza formulele cu regim special; 

- tine evidenta chitantierelor utilizate si predarea lor pe baza de proces verbal la magazia de materiale a 

unitatii; 

- ajuta la incasarea si urmarirea debitorilor inregistrati la serviciul financiar contabil. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.227- Analist-programatorul are următoarele atribuţii: 

- execută sarcinile trasate de coordonatorul Oficiului de calcul; 

- răspunde de îndeplinirea la timp şi de buna calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i 

revin; 

- este responsabil de instalarea şi actualizarea programului impuse de CJAS; 
- răspunde de corectitudinea datelor culese din programul informatic, privind pacientii internati si 

externati si a rapoartelor elaborate in baza acestor date; 

- verifică introducerea la timp şi corect a datelor pacientilor în aplicaţiile informatice în vederea 

realizării raportărilor la termenele impuse; 

- generează, verifică, corectează şi transmite lunar la Casa de Asigurări de Sănătate Alba, sub forma 

electronică în SIUI , raportările privind serviciile spitalicesti realizate şi înregistrate în sistemul 

informatic al spitalului; 

- generează, verifică, corectează şi transmite lunar la Casa de Asigurări de Sănătate Alba, sub forma 

electronică în SIUI , raportările privind derularea programelor de sănătate şi consumul de medicamente 

în spital, folosind datele înregistrate în sistemul informatic al spitalului 

- generează, verifică, corectează şi transmite lunar la Casa de Asigurări de Sănătate Alba, sub forma 

electronică în SIUI raportările privind certificatele de concediu medical eliberate la nivelul Spitalului ; 

- comunică cu persoanele responsabile cu înregistrarea datelor la nivel de pacient din secţiile şi 

ambulatoriului de specialitate şi le îndrumă cu privire la modalitatea de înregistrare electronică a 

datelor şi de raportare; 

-verifică şi transmite lunar la casa de asigurări de sănătate biletele de internare, în baza cărora sunt 

furnizate serviciile medicale în spital; 

- colecteaza datele statistice necesare pentru întocmirea situaţiilor, din sectiile si ambulatoriile spitalului; 
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-întocmeşte corect şi la termen situatiile statistice solicitate de conducerea spitaluli si institutiile la care 

spitalul are obligatia de a raporta date; 

-păstrează confidentialitatea datelor colectate si transmise în conformitate cu legile în vigoare 

-la solicitarea şefului de serviciu verifică periodic concordanţa şi corectitudinea datelor colectate in 

format electronic cu cele din evidenţele primare; 

- urmăreşte înregistrarea datelor pacienţilor în formularul "Fisa pentru spitalizare de zi" în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

- gestioneaza si arhivează datele statistice medicale şi situaţiile realizate în baza acestor date; 

- participă la elaborarea dosarelor de contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate; 

- instruirea personalului care operează cu programe informatice; 

- centralizarea datelelor şi transmite acestora către CJAS; 

- efectuează corecţiile, atunci când este cazul; 

- se ocupă de actualizarea site-ului spitalului; 

- asigură asistenţă tehnică pentru soft-urile de aplicaţii; 

- înlocuieşte coordonatorul Oficiului de calcul în domeniul software, pe perioada în care acesta este în 

concediu. 

- 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; 
- îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter specific din însărcinarea şefului direct. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.228-  Ajutor analist-programator are următoarele atribuţii: 

- execută sarcinile trasate de coordonatorul Oficiului de calcul sau analist-programator 

- răspunde de îndeplinirea la timp şi de bună calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i 

revin; 

- respectă regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare; 

- răspunde de aplicaţia ăe care o coordonează; 

- introduce şi verifică date în diferite aplicaţii 

- listează rapoartele lunare/trimestriale/anuale 

- tehnoredactează şi listează documente necesare; 

- asigură asistenţă tehnică persoanelor care utilizează tehnică de calcul; 

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 
-  îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter specific din însărcinarea şefului direct. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL III 

 

BIROU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI APROVIZIONARE  

 
SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art.229-  Biroul achiziţii publice şi aprovizionare se află în subordinea directă a directorului financiar 

contabil, are ca obiect de activitate aprovizionarea unităţii, prin achizitie publica, cu produse, servicii sau 

lucrari, necesare desfasurarii activitaii medicale, tehnice şi administrative, în conformitate cu dispozitiile 

legale în vigoare privind achizitia publica, precum şi fazele execuţiei bugetare. 
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SECTIUNEA II-a 

ATRIBUŢII 

 

Art.230-   Biroul achiziţii publice şi aprovizionare are următoarele atribuţii: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care ii revin 

- obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare intre 

membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea asigurarii unei 

bune functionari a activitatii spitalului 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

- deţine baza legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, concesionării de lucrări publice şi servicii 

publice; 

- cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, concesionării de lucrări publice şi 

servicii publice; 

- răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către 

secţiile, compartimentele, serviciile din cadrul Spitalului, în funcţie de gradul de prioritate. 

- asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii 

publice conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: 

- publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire) 

- întocmirea documentaţiilor de atribuire şi lămurirea eventualelor neclarităţi legate de acestea; 

- întocmirea notelor justificative cu privire la procedurile de achiziţie publică, 

- întocmirea deciziilor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de 

achiziţie publică, 

- asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică 

de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări; 

- întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 

- analizarea ofertelor depuse; 

- emiterea hotărârilor de adjudecare 

- emiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii 

- primirea şi rezolvarea contestaţiilor; 

- întocmirea punctelor de vedere la contestaţiile depuse; 

- participarea la încheierea contractelor de achiziţie publică; 

- urmărirea respectării contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al respectării valorilor si 

termenelor, confirmarea realităţii regularităţii şi legalităţii plăţilor aferente contractelor făcându-se de 

compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia publică respectivă. 

- Conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, 

servicii sau activităţi, 

- Urmăreşte executarea contractelor de achiziţii, 

- Asigură confidenţialitatea corespondenţei; 

- Compartimentul îndeplineste şi alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale Managerului, dispoziţii ale 

Managerului şi şefii ierarhici. 

- cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de 

achiziţii, prin colaborarea cu Birul Juridic din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a 

personaslului din subordine; 

- încheierea contractelor economice cu furnizorii şi urmărirea graficului de livrări pentru 

materialele necesare unităţii; 

- asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune 

condiţii; 

- efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ; 

- stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând 
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realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii; 

- efectuarea licitaţiei electronice; 

- după finalizarea procedurilor de achiziţie organizate se încheie contracte cu furnizorii 

stabiliţi câştigători, urmăreşte graficul de livrări şi respectarea clauzelor contractuale în vederea 

aprovizionării ritmice, cu încadrarea în fondurile alocate prin bugetul anual; 

- urmăreşte achiziţionarea produselor solicitate de secţii pentru fondurile alocate prin 

programele naţionale. 

- raspunde pentru derularea procedurilor de achizitii publice in cadrul spitalului; 

- raspunde de asigurarea ritmica cu materiale, alimente, medicamente, materiale sanitare , 

reactivi, aparatura, instrumentar, utilaje, inventar moale, potrivit planului de aprovizionare 

preintampinarea de stocuri supranormative, respectarea disciplinei contractuale, corelarea 

necesarului si a stocurilor normate cu necesitatile spitalului; 

- coordoneaza intreaga activitate a personalului din subordine privind asigurarea spitalului 

cu materiale si produsele necesare, de intocmirea contractelor si urmareste efectuarea 

corecta a licitatiilor; 

- primeste si analizeaza referatele de necesitate de la toate structurile din spital; 

- organizeaza proceduri de achizitie publica pentru produsele si materialele necesare pentru 

desfasurarea in bune conditiuni a activitaii spitalului; 

- intocmirea notelor estimative privind achizitiile; 

- intocmirea notelor justificative privind achizitiile publice la nivelul spitalului; 

- intocmeste contracte intre spital si furnizori care au cistigat licitatiile; 

- aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire ; 

- constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice; 

- raspunde de incheierea in termenul legal a contractelor, primirea proiectelor de contract 

de la furnizori, a confirmarilor si restituirea acestora completate si semnate de catre 

reprezentantii legali ai spitalului; 

-asigura aprovizionarea cu materiale , alimente , aparatura , instrumentar, inventar moale 

si gospodaresc , utilaje , piese de schimb , in care scop face analize si propuneri proprii de 

fundamentare a necesarului de aprovizionat , pe baza normelor de consum intern , a 

baremurilor din dotare , luind masuri pentru corelarea acestora cu necesitatile stricte ale 

unitatii; 

- raspunde de intocmirea proiectului planului  annual al achiziţiilor publice; 

- analizeaza, imbunatateste si coreleaza necesarul de aprovizionat in colaborare cu compartimentul 

financiar si cu nevoile sectiilor, laboratoarelor, compartimentelor , etc. 

- propune norme de stoc pentru materialele de intretinere, curatenie, impreuna cu serviciul 

administrativ al spitalului, pe care le supune spre aprobare directorului financiar si comitetului 

director si raspunde de respectarea lor; 

- organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a materialelor si tuturor valorilor 

materiale aprovizionate impreuna cu comisia de receptie a unitatii; 

- ia masuri pentru preintampinarea stocurilor supranormative si disponibile; 

- raspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale, intocmeste documentatiile 

necesare achizitionarii furnizorilor in cazurile de nerespectare de catre acestia a obligatiilor 

contractuale; 

- efectueaza raportări saptămânale a problemelor de aprovizionare ale spitalului; 

- asigurarea amenajărilor şi condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor a depozitelor 

şi magaziilor, având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare 

(butoaie, bidoane, saci, containere etc ); 

- asigură recepţionarea , manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor; 

- asigurarea instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă de 

către personalul din cadrul serviciului; 

- are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare 

a Planului anual de achiziţii al spitalului; 

- respecta prevederile din regulamentul intern si de organizare si functionare al unitatii; 

- execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii 

privind problemele specifice serviciului aprovizionare-transport. 
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- punerea la dispoziţia unităţii, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a 

conducătorilor auto; 

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a 

instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele; 

- efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanţilor şi lubrefianţilor şi folosirea corectă 

a bonurile de carburanţi; 

- îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul spitalului; 

- asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice; 

- întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice; 

- efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate. Acest control se face 

cel puţin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul; 

- întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşirilor de consumuri 

de carburaţi, lubrifianţi, anvelope; 

- întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilor necesare în urma accidentelor de 

circulaţie; 

- organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii; 

- verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieşi în curse; 

- verificarea şi certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto; 

- urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb 

etc.); 

- urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii; 

- intocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare; 

- Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.231 -MAGAZIILE SPITALULUI – MATERIALE ŞI ALIMENTE  sunt  în subordinea Biroului 

achiziţii publice şi aprovizionare şi au ca  atributii principale: 

- asigurarea gestiunii fizice a stocului de marfă; 

- introducerea marfei în stoc în baza documentelor de intrare; 

- asigurarea mişcarii stocurilor; 

- expedierea marfurilor către sectii; 

- achizitionarea imprimatelor cu regim special; 

- receptia produselor alimentare care se compune din urmatoarele etape: receptia cantitativa și 

recepția calitativă ; 

- receptia cantitativa este efectuata de catre seful de depozit pe baza documentelor de insotire a 

marfurilor, urmata de verificarea conformitatii fizice a cantitatilor de alimente sosite; 

- sesizarea a oricarui neconformitate furnizorului pentru corectarea situatiei pe baze amiabile sau 

sefului serviciului administrativ pentru a lua masurile care se impugn; 

- receptia calitativa este efectuata de asistenta de dietetica si bucatarul sef pe baza documentelor de 

insotire, constatand cu aceasta ocazie urmatoarele : calitatea din punct de vedere organoleptic a 

produselor receptionate certificatul de calitate al produselor alimentare ; termenul de 

valabilitate, etichetarea; 

- in caz de neconformitate al unuia sau mai multor dintre aspectele de mai sus se adreseaza sefului  direct 

care va decide daca marfa poate fi pastrata sau returnata furnizorului, 

precum si alte masuri care se impun. 

 

SECŢIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.232- SEFUL BIROULUI ACHIZIŢII  PUBLICE ŞI APROVIZIONARE, are urmatoarele 

atributii: 

-respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 
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- supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat in vederea respectarii 

sarcinilor din fisa postului, fiind desemnat indrumatorul noului angajat pentru serviciul pe care il 

conduce. 

- coordoneaza activitatea personalului din subordine . 

-verifica întocmirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice conform 

programului prevazut în planul anual de achiziţii consultând specialişti din cadrul altor servicii şi 

compartimente ale unităţii dacă este cazul; 

- propune managerului unităţii componenţa comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice în vederea emiterii unei dispozitii scrise de către acesta; 

- organizează procedurile de atribuire respectând toate etapele de desfăşurare prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

- urmăreşte şi răspunde de întocmirea, înregistrarea şi semnarea contractelor, a actelor aditionale cu 

furnizorii desemnaţi câstigători în urma procedurilor de achiziţii publice organizate; 

- urmareste publicarea anunţurilor de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică; 

- răspunde de întocmirea conform legislaţiei în vigoare a fiecărui dosar de achiziţie publică; 

- întocmeşte şi transmite raportările şi datele solicitate de către organismele de supraveghere şi 

monitorizare a achiziţiilor publice; 

raspunde de intocmirea proiectului de aprovizionare pentru materii prime si materiale necesare la 

reparatii curente si intretinere; 

- raspunde de intocmirea corecta a comenzilor si contractelor ce se incheie cu furnizorii; 

- urmareste livrarea bunurilor la termenele stabilite si intocmirea formelor necesare in cazul cand 

termenele nu sunt respectate; 

- organizeaza receptionarea bunurilor procurate si intocmirea formelor necesare in cazul cand 

bunurile primite nu corespund cantitativ sau calitativ; 

- raspunde de intocmirea planului de transport pe fiecare autovehicul si lucrator in parte; 

- elaboreaza propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicule; 

- ia masuri pentru inscrierea autovehiculelor repartizate la organele de politie; 

- asigura rodajul autovehiculelor ; 

- asigura controlul zilnic, reviziile tehnice, reparatiile curente si capitale la autovehicule, conform 

prevederilor normativelor auto; 

- asigura evidenta autovehiculelor si rulajul anvelopelor, a consumului normat si efectiv de 

carburanti si lubrifianti, a parcursului autovehiculelor in Km.echivalenti; 

- ia masurile necesare pentru verificarea si sigilarea aparatelor de inregistrat kilometri; 

- asigura executarea la timp si in bune conditii a transporturilor necesare unitatii; 

- verifica starea conducatorilor auto care urmeaza sa plece in cursa; 

- ia masuri de depanare, cand este cazul; 

- ia masurile necesare in cazul cand autovehiculele prezinta urme de accidente; 

- controleaza inventarul fiecarui vehicol; - urmareste buna gospodarire a garajelor, luarea masurilor de 

securitate necesare, de protectia muncii si de prevenirea incendiilor; 

- raspunde de depozitarea corespunzatoare a carburantilor si lubrifiantilor, precum si de folosire a 

bonurilor cantitati fixe de benzina; 

- ia masurile necesare pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din birou; 

-  ia masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc in conditii de 

eficienta maxima; 

- asigura, in colaborare cu seful biroului contabilitatii, inventarierea patrimoniului, in conditiile si 

la termenele stabilite prin actele normative; 

- întocmeşte planul de pregatire profesională pentru personalul din subordine; 

- evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie personalul din subordinea sa; 

- prestează program de muncă suplimentar în caz de forţă majoră, evenimente deosebite sau alte 

situaţii dispuse de conducerea unităţii; 

- respecta planul unităţii întocmit pentru situaţii de urgenţă; 

- îndeplineşte orice alte atributii dispuse de conducerea unităţii cu respectarealegislatiei in vigoare. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 
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- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.233- ECONOMISTUL/INSPECTORUL DE SPECIALITATE/JURISTUL are următoarele 

atribuţii: 

-respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

-cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice urmăreşte apariţia actelor normative 

privind achizitiile publice . 

- asigură consultanţă de specialitate, privind actele nomative care au legătură cu activitatea desfăşurată în 

compartiment ; 

- răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către 

secţiile, compartimentele, serviciile din cadrul Spitalului, în funcţie de gradul de prioritate. 

- asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform 

legislaţiei în vigoare, după cum urmează: 

-publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare) 

- întocmirea documentaţiilor de aribuire şi lămurirea eventualelor neclarităţi legate de acestea; 

- întocmirea notelor justificative cu privire la procedurile de achiziţie publică, 

- întocmirea deciziilor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de 

achiziţie publică, 

- asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de atribuirea contractelor de 

furnizare produse, servicii şi lucrări; 

- întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 

- analizarea ofertelor depuse; 

- emiterea hotărârilor de adjudecare; 

- emiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii 

- primirea şi rezolvarea contestaţiilor; 

- întocmirea punctelor de vedere la contestaţiile depuse; 

- participarea la încheierea contractelor de achiziţie publică; 

- urmărirea respectării contractelor de achiziţii publice din punct devedere al respectării valorilor si 

termenelor. 

- răspunde de întocmirea conform legislaţiei în vigoare a fiecărui dosar de achiziţie publică; 

- asigură confidenţialitatea corespondenţei; 

- îndeplineste şi alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale Managerului, dispoziţii ale  

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

- conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau activităţi. 

- urmăreşte executarea contractelor de achiziţii. 

- urmărireşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului; 

- intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente; 

- întocmeşte şi urmăreşte graficul de livrări pentru materialele necesare unităţii; 

- asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură,diverse în cele mai bune 

condiţii; 

- execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind 

problemele specifice serviciului aprovizionare-transport. 

- stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de 

achiziţii al spitalului; 

- respectă secretul de serviciu  in exercitarea atributiilorde serviciu acesta poate fi divulgat in 

interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

- respectă confidentialitatea informatiilor de serviciu 

- propune îmbunătăţirea activităţii înaintarea lor şefului ierarhic şi/sau conducerii instituţiei 
- întocmeste documentatia pentru achizitiile directe de materiale sanitare , mat de curatenie,mat 

cu caracter functional, diverse respectand baza legala. 

- intocmeste comenzile de materiale sanitare , mat de curatenie,mat cu caracter functional, 

alimente, rectivi ,medicamente diverse in conformitate cu contractele incheiate 

- urmareste epuizarea cantitativa a contractelor si anunta seful direct asupra acestui lucru. 
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- are obligatia intocmirii actelor aditionale cu respectarea legislatiei in vigoare. 

- centralizeaza toate comenzile emise , in evidente separate – pe capitole , conform planului de 

achizitii. 

- efectueaza studii de piata pentru produsele care pot fi ahizitionate prin cumparare directa. 

- duce la indeplinire si alte sarcini date de seful ierarhic . 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea 

asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului 

- asigură confidenţialitatea corespondenţei; 

-  îndeplineste şi alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale Managerului, dispoziţii ale 

Managerului şi şefii ierarhici. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.234-  MAGAZIONERUL are următoarele atribuţii: 

- asigură gestiunea fizică a stocului de marfă 

- introduce marfa în stoc, pe baza documentelor de intrare 

- asigură mişcarea stocurilor 

- expediază marfa către client 

- operează în stoc mişcările de marfă. 

- păstrează documentele justificative legate de stocuri. 

- efectuază lunar inventarul stocului de marfă. 

- participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia spitalului 

- raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic 

- oferă informaţii despre stocuri departamentelor 

- respectă legislaţia de gestiune a stocurilor 

- efectuează operaţiuni de intrare în stoc a mărfii 

- efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia spitalului 

- raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptică apărute la recepţia 

mărfii  

- înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor 

- raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului 

- utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor 

- efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri şi retur 

- păstrează evidenţa documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi 

- emite avize de expediţie pentru mărfurile ce părăsesc magazia spitalului, în condiţiile prevăzute 

de lege  

- urmăreşte ca marfa introdusă în stocul central să fie sigilată 

- urmăreşte completarea de către clienţi a documentelor fiscale conform legislaţiei 

- predă marfa către client conform documentelor emise 

- ambalează şi securizează marfa în vederea livrării 

- întocmeşte necesarul de materiale folosite pentru expediţia mărfii 

- transmite către superiorul ierarhic orice reclamaţie privind expediţiile de marfă 

 - încuie si supravegheaza permanent depozitul; 

- efectueaza lucrul în conditii de securitate, în conformitate cu politica institutiei legislatia si 

 normele de tehnica securitatii muncii specifice locului de munca. 

- întocmeste si completeaza documente specifice 

- întocmeste si completeaza fise de magazie, registre de intrare-iesire, procese-verbale de 

 predare-primire, bonuri de consum, raportari comerciale, statistice sau economice, alte 

 documente specifice; 

- opereaza în programul de gestiune datele referitoare la stocuri; 

- primeste doar pe baza de borderou si semnatura documentele privind miscarile de valori 

 materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însotire, facturi fiscale etc.) 

 prezentate la contabilitate pentru înregistrare 
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- primeste si elibereaza bunuri 

- organizeaza sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, de la partenerii comerciali; 

- participa la descarcarea bunurilor; 

- realizeaza receptia bunurilor daca acestea corespund calitativ si cantitativ cu datele înscrise în 

 documentele de însotire; 

- întocmeste documentele necesare la constatarea diferentelor si/sau deficientelor calitative de 

orice provenienta (ambalare, manipulare, transport) în prezenta persoanei de la care primeste 

marfa; 

- manipuleaza si aranjeaza bunurile în depozit cu ajutorul muncitorilor necalificati, astfel încât sa 

previna sustragerile si degradarile, pe categorii, loturi de marfa etc.; 

- raspunde de marfurile stocate 

- elibereaza bunurile destinate sectiei de productie sau uzului intern doar pe baza bonurilor de 

 consum; 

- descarca gestiunea înregistrând iesirile în registrele specifice. 

- efectueaza inventarieri ale bunurilor 

- tine evidenta la zi a registrelor de stocuri anuntând plusurile si minusurile obtinute; 

- verifica distribuirea bunurilor în cadrul unitatii, evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocului 

minim si comunica în scris propunerile de aprovizionare; 

- pregateste depozitul pentru inventar; 

- efectueaza inventarieri periodice si participa la inventarierea anuala a bunurilor din depozit 

alaturi de comisia de inventariere; 

- respecta prevederile Regulamentului intern, a legislatiei în domeniu, procedurile de lucru, 

precum si celelalte reguli si regulamente existente în unitate, dispozitii, decizii, circulare si 

hotarâri ale Conducerii; 

- respecta atributiile stabilite în prezenta fisa a postului precum si alte sarcini stabilite de 

conducatorul ierarhic superior; 

- asimileazä cunostintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a legilor, 

regulamentelor, instructiunilor si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

- sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 

a acestora ; 

- sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ; 

- duce la bun sfarsit orice alte sarcini primate de la seful direct, precum si de la sefii ierarhici 

superiori. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.235 – ŞOFER AUTOSANITARĂ are următoarele atribuţii: 

- asigura transportul bolnavilor, pentru investigatii şi tratament, în incinta unităţii şi în afara ei, la 

solicitarea medicilor din spital; 

- are în primire autosanitara şi răspunde de exploatarea şi întreţinerea acesteia; 

- completează zilnic şi corect foaia de parcurs a autovehiculului şi o predă la prima oră a zilei următoare 

completării acesteia; 

- răspunde de exactitatea consemnării kilometrilor parcurşi; 

- efectuează schimbul de lubrifianţi conform normelor tehnice existente în cartea autovehiculului; 

- efectuează zilnic controlul autovehiculului şi confirmă executarea reviziilor tehnice, reparaţiilor 

curente şi capitale, conform prevederilor normativelor auto; 

- ia în primire şi răspunde de inventarul autosanitarei; 

- anunţă şeful serviciului în cazul unui eveniment de circulaţie prin care se deteriorează autovehiculul 

instituţiei; 
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- la sfârşitul programului de lucru este obligat să verifice funcţionarea corectă a kilometrajului, iar în 

cazul apariţiei unei defecţiuni la aparatul de bord, va anunţa serviciul administrativ pentru urgentarea 

reparaţiei, fără de care să nu poată circula; 

- pentru fiecare cursă efectuată şi consemnată pe foaia de parcurs, va lua viza medicului (parafa) şi 

ştampila unităţii unde a efectuat cursa. 

- în cazul în care autovehiculul se defectează în timpul cursei, este obligat să anunţe 

serviciuladministrativ, în cel mai scurt timp de la apariţia defecţiunii; 

- autosanitara va circula pe baza planului zilnic dinainte stabilit de către serviciul administrativîn funcţie 

de comenzile pe care le va primi la începerea programului de lucru; 

- este obligat să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al spitalului şi sarcinile ce decurg 

din fişa postului; 

- răspunde material şi disciplinar de depăşirile de consum la carburant şi lubrifianţi; 

- ia orice măsură pentru protejarea autovehiculului pe timpul sezonului rece, pentru a asigura 

funcţionalitatea normală a acestuia; 

- predă la serviciul administrativ orice document întocmit de şeful compartimentului respectiv în 

legătură cu consumurile de carburanţi, cantităţile de mărfuri transportate, inclusiv numărul de 

kilometrii, ora, orice situaţii cerute de forul tutelar în legătură cu utilizarea autovehiculului; 

- are obligaţia de a se asigura că autosanitara este dotată în permanenţă cu oxigen, în cazul în care 

consumă oxigenul la efectuarea transportului de bolnavi, anunţă imediat serv. administrativ pentru 

înlocuirea sau umplerea tuburilor cu oxigen; 

- asigură transportul medicamentelor, produselor biologice; 

- asigură transportul personalului medico-sanitar între unitate şi domiciliu în caz de urgenţă; 

- curăţă şi întreţine autosanitara în interior, în condiţii igienice şi la sfârşitul programului o garează în 

incinta spitalului. 

- nu are voie să refuze nici o solicitare, decât în caz de forţă majoră şi doar cu acordul şefului de 

compartiment sau a medicului de gardă. 

- respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS; 

- anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate cu minim cu 24 de ore înainte (excepţie situaţiile 

deosebite ivite cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri,etc.); 

- poartă permanent telefonul mobil sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

- se abţine la consumul de băuturi alcoolice cu cel puţin 12 ore înaintea întrării în tură, cât şi pe toată 

perioada serviciului. 

- are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului 

profesional şi un climat etic faţă de pacient; 

- va răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

- va respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia se subordonează şi va asigura 

îndeplinirea acestora; 

- răspunde de informarea corectă şi promptă a şefului de serviciu asupra tuturor problemelor ivite în 

timpul serviciului şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de 

personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu. 

- orice nelămurire cu privire la programul de funcţionare interioară, nu se va discuta public şi se va 

solicita clarificarea privind nelămurirea avută printr-o cerere scrisă, adresată şefului de serviciu; 

- nu va parasi locul de munca decat cu acordul sefului de serviciu şi va anunta din timp orice 

indisponibilitate fizica în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora; 

- şeful de serviciu şi conducerea unităţii sanitare au dreptul de a modifica prevederile din această fişă sau 

de a adăuga articole suplimentare informând şoferul de pe autosanitara asupra conţinutului acestora . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca 

Art.235– MUNCITOR ŞOFER – TRANSPORT BUNURI ŞI PERSOANE are următoarele atribuţii: 

- are în primire autovehiculului şi răspunde de exploatarea şi întreţinerea acestuia; 
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- completează zilnic şi corect foaia de parcurs a autovehiculului şi o predă persoanei responsabile cu 

evidenta acestora la prima oră a zilei următoare completării acesteia; 

- efectuează schimbul de lubrefianţi conform normelor tehnice existente în cartea autovehiculului; 

- efectuează zilnic controlul autovehiculului şi confirmă executarea reviziilor tehnice, reparaţiilor 

curente şi capitale, conform prevederilor normativelor auto; 

- ia în primire şi răspunde de inventarul autovehiculului; 

- anunţă şeful serviciului administrativ în cazul unui eveniment de circulaţie prin care se deteriorează 

autovehiculul instituţiei; 

- la sfârşitul programului de lucru este obligat să verifice funcţionarea corectă a kilometrajului, iar în 

cazul apariţiei unei defecţiuni la aparatul de bord, va anunţa serviciul administrativ pentru urgentarea 

reparaţiei, fără de care să nu poată circula; 

- în cazul în care autovehiculul se defectează în timpul cursei, este obligat să anunţe serviciul 

admninistrativ, în cel mai scurt timp de la apariţia defecţiunii; 

- va circula pe baza planului zilnic dinainte stabilit de către serviciul administrativ în funcţie de 

comenzile pe care le va primi la începerea programului de lucru; 

- este obligat să respecte Regulamentul de Ordine Interioara a spitalului şi sa îndeplineasca atribuţiile ce 

decurg din contractul de muncă; 

- răspunde material şi disciplinar de depăşirile de consum la carburant şi lubrifianţi; 

- ia orice măsură pentru protejarea autovehiculului pe timpul sezonului rece, pentru a asigura 

funcţionalitatea normală a acestuia; 

- predă la serviciului administrativ orice document în legătură cu consumurile de carburanţi, cantităţile 

de mărfuri transportate, numarul de persoane transportate, inclusiv numărul de kilometri, orice alte 

situaţii cerute de cei in drept, în legătură cu utilizarea autovehiculului; 

- curăţă şi întreţine autovehicolul în interior, în condiţii igienice şi la sfârşitul programului o garează în 

incinta spitalului. 

- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, iar în cazul incetarii relatiilor 

contactuale orice declaraţie publica legata de fostul loc de munca; 

- nu va parasi locul de munca decat cu acordul sefului de compartiment; 

- pe perioada de timp necesara îndeplinirii unor atribuţii de serviciu care impun parasirea locului de 

munca va comunica unde pleaca, timpul absentei şi numele persoanei care ii va tine locul; 

- asigura şi raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă; 
- va semnala sefului ierarhic superior orice deficienta legata de locul de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca 

 

CAPITOLUL IV 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL  
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art.236 - Acest serviciu este organizat in structura unitatii in subordinea directa a managerului unitatii 

fiind condus de un sef serviciu . Serviciul resurse umane asigura cadrul legal pentru strategia de personal 

a managerului unităţii, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal 

funcţionala, motivata şi eficienta, asociata atat cu resursele financiare prevazute în bugetul de venituri şi 

cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii .Serviciul resurse umane 

are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, 

angajarea, raporturile de munca şi salarizarea personalului, în concordanta cu structura organizatorica şi 

complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezinta, în vederea realizării cu 

eficienţă maximă a obiectivelor unitatii sanitare şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor. 

Principiile esentiale ale managementului resurselor umane sunt: 
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1. Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală; 

2. Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu misiunea şi 

strategia organizaţiei din unitatea sanitară; 

3. Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor individuale în 

vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite; 

4. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. 

Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane consta în: 

1. Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului; 

2. Reducerea absenteismului; 

3. Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 

4. Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare organizaţiei 

 

SECTIUNEA I 

ATRIBUŢII 

 

Art.237 - SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL are în principal 

următoarele atributii: 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- Raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care ii revin 

- Obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- Comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare intre 

membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- Executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea asigurarii unei 

bune functionari a activitatii spitalului 

- Obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

- Participă la întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a 

numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii; 

- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de 

muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi 

asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 

- Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale; 

- Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi 

salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor si asigură introducerea în baza de date – 

REVISAL a informaţiilor referitoare la personal potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

- Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipata sau invaliditate pentru 

personalul din unitate; 

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările 

privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 

- Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare; 

- Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de 

Buget de Venituri şi Cheltuieli; 

- Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, lucrarile de promovare; 

- Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de CJA, MS, DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de 

Finanţe, Direcţia judeţeană de Statistică; 

- Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 

- Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora; 

-Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau 
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drepturile salariale; 

- Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 

- Execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind 

problemele specifice serviciului resurse umane; 

- Întocmirea statului de funcţii conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de 

personal; 

- Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice specifice resurselor umane 

- Participă la întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a 

numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii; 

- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de 

muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi 

asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 

- Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale; 

- Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi 

salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor si asigură introducerea în baza de date – 

REVISAL a informaţiilor referitoare la personal potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

- Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipata sau invaliditate pentru 

personalul din unitate; 

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările 

privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.238 – Seful serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul  are următoarele atribuţii: 

1. Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile actelor normative in vigoare care reglementeaza 

drepturile si obligatiile personalului; 

2.Intocmeste Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia pe care le supune aprobarii in Comitetul director si apoi organelor abilitate; 

3. Intocmeste si raspunde de statul de functii si schema nominala a personalului unitatii pe sectii si 

compartimente, ori de cate ori este nevoie;  

4.Intocmeste situatia privind normarea personalului din unitatea sanitara; 

5.Intocmeste situatii cu posturile existente ori de cate ori este nevoie; 

6.Tine evidenta posturilor vacante si  o actualizeaza ori de cate ori este necesar ; 

7.Centralizeaza situatiile lunare intocmite de catre personalul din subordine si ia masuri pentru buna 

desfasurare a activitatii serviciului pe baza acestor raportari; 

8..Elaboreaza programul de munca al personalului unitatii; (aplicatie calculator) 

9.Efectueaza controlul prestarii muncii- personal si prin personalul din cadrul serviciului; 

10.Elaboreaza proceduri operationale  pe  domeniul resurselor umane; 

11.Organizeaza si prelucreaza acte normative cu personalul din cadrul serviciului; 

12.Raspunde de intocmirea corecta si la timp conform legislatiei in vigoare a platii salariilor si ia 

masurile ce se impun in aplicarea corecta a prevederilor legale;  

13. Intocmeste si raspunde de situatiile privind promovarea personalului in functii, grade si trepte a 

personalului unitatii conform prevederilor legale;  
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14.Raspunde de intocmirea corecta si expedierea la termen a situatiilor si darilor de seama; 

15.Raspunde de intocmirea corecta si transmiterea la termen a datelor cuprinse in REVISAL; 

16.Raspunde de derularea programului de salarii si intocmeste , elaboreaza orice raport privind privind 

date de personal si a programului de salarii; (aplicatie calculator) 

17.Intocmeste si raspunde de situatiile solicitate de Consiliul Judetean Alba, DSP Alba, CAS Alba, M.S ; 

18.Controleaza evidenta drepturilor platite personalului; 

19. Intocmeste metodologiile de organizare a examenelor si concursurilor si raspunde de organizarea 

examenelor sau concursurilor pentru incadrarea si promovarea in munca a personalului, conform 

legislatiei in vigoare, precum si de verificarea documentelor referitoare la indeplinirea conditiilor de 

studii si vechime; 

20.Verifica si raspunde de situatiile privind acordarea sporurilor de periclitate precum si a 

concediilor suplimentare de odihna conform legislatiei in vigoare; 

21.Intocmeste si raspunde de situatiile referitoare la majorarea salariilor tuturor categoriilor de 

personal;  

22. Intocmeste propuneri pentru suplimentarea statului de functii cu posturi si fond de salarii necesar in 

functie de necesitati;  

23.Urmaeste in permanenta aparitia legislatiei pe linie de salarizare si resurse umane, semnaland 

conducerii unitătii sarcinile si răspunderile ce-i revin; 

24.Intocmeste documente de planificare curentă si de perspectivă a fondului de salarii, planul de normare 

al personalului din unitate, precum si incadrarea in resursele alocate, pe surse de finantare; 

25.Aasigura intocmirea fiselor individuale de evaluare a performantelor profesionale pentru fiecare 

angajat din serviciu pe care il coordoneaza si are în vedere crearea unui climat de comunicare si 

transparentă, precum si elaborarea mecanismelor de rezolvare 

a conflictelor; 

26.Exercita controlul ierarhic operativ curent privind indeplinirea obligatiilor de serviciu ce revin 

personalului din subordine; 

27.Organizează pregatirea profesionala a personalului din subordine, urmarind aplicarea legislatiei 

curente; 

28.Participa la elaborarea, in baza datelor si cerintelor furnizate de sectii, servicii, birouri, a planului de 

perfectionare a personalului; 

29.Asigura intocmirea corecta si la termen a lucrărilor de statistică privind resursele umane si salarizarea, 

precum si furnizarea altor date referitoare la organizarea si functionarea unitatii si care sunt solicitate de 

alte unitati acreditate, din sistem; 

30.Avizează legalitatea măsurilor si hotărârilor ce urmează să se stabilească de conducerea unitatii în 

domeniul gestionării resurselor umane, normare, organizare si salarizare; 

31.Pastreaza si asigura securitatea documentelor serviciului, si respecta principiul confidentialitătii; 

32.In baza delegarii emisa de conducerea unitatii reprezinta unitatea in relatiile cu Banca, Oficiul 

Fortelor de Muncă si Ocrotiri Sociale, Oficiul de Pensii, Ministerul Sanatatii Publice etc., în limita 

competentei postului; 

33 Raspunde de  verificarea dispozitiilor privind aplicarea unor sanctiuni, acordari de sporuri de vechime 

si comunicari; (aplicatie calculator) 

34.Primeste zilnic si rezolva corespondenta repartizata serviciului, urmareste si asigura rezolvarea 

acesteia la timp si in conformitate cu actele normative in vigoare; 

35.Face parte din comisiile: de incadrare si promovare a personalului, de acordarea aprecierilor anuale; 

36.Elaboreaza propuneri privind atributiile posturilor (Fise de post) conform dispozitiilor legale si le 

inainteaza managerului  pentru avizare ; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.239-ECONOMISTUL/INSPECTORUL DE SPECIALITATE - PERSONAL are următoarele 

atribuţii: 

1. Sa cunoasca temeinic prevederile actelor normative in vigoare care reglementeaza drepturile 

personalului muncitor; 
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2. Intocmeste dosarele de pensionare  la limita de varsta, anticipate si pentru invaliditate ,conf. Legii 

nr.263/2010 ; 

3. Intocmeste dosare de personal si le reactualizeaza pe cele vechi; 

4. Elibereaza, preschimba si vizeaza legitimatiile de serviciu pentru intreg personalul, pe baza 

registrului intocmit; 

5. Verifica si colaboreaza la intocmirea dosarelelor pentru personalul medico-sanitar care se inscrie la 

concurs sau examen, promovari pentru salariatii angajati; 

6. Intocmeste contracte de munca, stabileste salariul la incadrare, dispozitii de incadrare, schimbare a 

locului de munca, dirijari de personal, majorari salarii, precum si dispozitii de incetare a contractului de 

munca, acte aditionale;  

7. Redacteaza si elaboreza dispozitii de suspendare , modificare incetare a contractelor individuale de 

munca , situatii emise de  serviciul resurse umane, fise post salariati, acte aditonale; 

8.Elibereaza adeverinte privind zilele de concediu  medical ,  concediu de odihna precum si alte 

adeverinte solicitate  de catre  salariati pentru diverse unitati de stat sau juridice ; 

9.Raspunde de intocmirea documentelor privind modificare sporului de vechime pentru salariati; 

10.Tine evidenta concediilor fara plata aprobate personalului, precum si a absentelor nemotivate; 

11. Stabileste numarul de zile de concedii de odihna si suplimentare  cuvenite personalului conform 

legislatiei ; 

12. Urmareste intocmirea si actualizare de catre conducatorii sectiilor si compartimentelor, serviciilor si 

birourilor  a  fiselor de post si asigura gestionarea lor conform prevederilor legale; 

13. Raspunde de actualizarea  si evidenta  documentelor in baza  carora se stabilesc scutirile de impozit; 

14.Nu primeste declaratii pe propria raspundere, fara acte doveditoare,referitoare la persoanele aflate in 

intretinere,ajutor de deces, etc; 

15. Raspunde de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate 

cu legislaţia în vigoare,  asigura transmiterea pe sectii , compartimente, servicii , birouri a fiselor de 

evaluare si se asigura de primirea la termenul stabilit pentru a fi valorificate si introduse in aplicatia 

informatica; 

16.Tine evidenta personalului unitatii cu toate modificarile la zi ; 

17.Tine registrul numerelor matricole ale personalului; 

18.Raspunde diverselor solicitari  ale salariatilor institutiei , altor institutii, persoane, respectand 

termenele legale; 

19.Opereaza in REVISAL toate modificarile survenite  asupra contractelor individuale de munca ale 

salariatilor pe parcursul anului conform normelor legale, in situatia in care persoana responsabila cu 

gestionarea Registrului de evidenta a salariatilor lipseste din unitate 

20.Intocmeste si prezinta lunar sefului serviciului resurse umane  pana in data de 5 a lunii urmatoare 

pentru luna precedenta urmatoarele situatii lunare: 

 Situatia persoanelor aflate in  concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la varsta 

de  2 ani; 

 Situatia persoanelor aflate in aflate in concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 

varsta de  3 ani; 

 Situatia persoanelor pensionabile; 

 Situatia persoanelor care  isi exercita activitatea pe baza de delegare ; 

 Situatia persoanelor care si-au depus dosarul de pensie anticipate; 

 Situatia salariatilor cu grad de handicap; 

 Situatia contractelor aflate in perioada de proba. 

 Situatia salariatilor cu CIM pe perioada determinata-GARZI 

 Situatia salariatilor cu CIM pe perioada determinata 

 Situatia privind salariatii aflati in concediu fara plata 

 Situatia privind salariatii incadrati in unitate cu CIM cu timp partial-exceptand Garzile. 

 Situatia privind salariatii incadrati ca debutanti 

21. Executa la termenul precizat, orice alte lucrari repartizate de catre conducerea unitatii privind 

problemele specifice serviciului resurse umane; 

22. . Urmareste si intocmeste situatia personalului care indeplineste conditiile de promovare si le prezinta 

la solicitare sefului ierarhic;  
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23. Da relatii privind veniturile realizate numai personal, fiecarui salariat,fara a discuta cu persoane terte, 

neacreditate, atat din unitate cat si din afara ei,despre situatia drepturilor salariale sau de personal a 

angajatilor; 

24. Raspunde de corectitudinea raportarilor si a datelor inregistrate in rapoarte si alte documente 

specifice pe care le completeaza; 

25. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate  de munca pentru a efectua servicii la parametrii de 

calitate impusi de conducere; 

26. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

27. Respecta confidentialitatea, ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu 

maxima eficienta timpul de munca; 

28.Contribuie la intocmirea referatelor de necesitate pentru bunuri materiale  necesare desfasurarii 

activitatii; 

29. Contribuie la imbunatatirea si perfectionarea programului de evidenta a personalului spitalului.  

30.Are obligatia ca la momentul identificarii unor erori  sau omisiuni legate de activitatea de personal sa 

aduca la cunostinta sefului ierarhic superior acest fapt intocmind o nota explicativa si sa asigure corectia  

erorilor.  

31. Asigura arhivarea documentelo conform normelor legale in vigoare si predarea acestora la arhiva 

institutiei in termenele legale. 

32. Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste lucrarile 

privind incadrarea în muncă a candidatilor declarati admisi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 
33. Urmareste si transmite Serviciului de management al calitatii serviciilor medicale din cadrul 

spitalului, copii dupa actele de modificare (schimbarea gradului profesional), incetare , suspendare a 

contractelor de munca a medicilor;  
Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art.240- ECONOMISTUL/INSPECTORUL DE SPECIALITATE - SALARIZARE are următoarele 

atribuţii: 

1. Sa cunoasca temeinic prevederile actelor normative in vigoare care reglementeaza drepturile 

personalului muncitor, sis a-si insuseasca noile prevederi legislative legate de salarizarea personalului 

aduse  la cunostinta de seful ierarhic superior; 

2.Sa isi insuseasca tehnica implimentarii pe calculator a evidentei salariale,prezinta datele primare pentru 

determinarea retributiei si verifica statele de plata scoase pe calculator; 

3.Verifica pontajele de prezenta, lunar intre 25-05 , pontaje ce se intocmesc de asistentele sefe si sefii de 

compartimente; 

4. Verifica  lunar prin sondaj concordanta pontajelor de prezenta cu condicile de prezenta, graficele de 

lucru si garzi (nr. nopti , nr. de sambete duminici, sarbatori legale); 

5 Raspunde de  verificarea si calcularea garzilor medicilor din unitate si din afara unitatii ; 

6.Raspunde de calcularea concediilor medicale conform reglementarilor in vigoare; 

7.Raspunde de acordarea corecta a sporului de care beneficiaza personalul  mediu sanitar care efectueaza 

activitatea in trei ture , urmarind lunar daca indeplineste conditiile pentru a primi sporul pentru lucru in 

trei ture ( sa lucreze cel putin 3 zile in tura a II a si cel putin 3 zile in tura a III a. 

8.Calculeaza concediile de odihna conform legii pentru numarul de zile solicitate conform cererii 

aprobate; 

9.Introduce pontajele cu prezenta fiecarei persoane in parte in calculator in urma calcularii 

pontajelor; 

10.Intocmeste si raspunde de statele de salarii ale salariatilor din sectiile  de care raspunde, operand toate 

retinerile de orice fel din salarii; 

11.Raspunde de retinerea lunara a contributiei individuala de asigurari sociale- asigurati, contributia 

individuala de asigurari pentru somaj - asigurati, contributia pentru asigurari sociale de sanatate - 

asigurati , impozitul pe venitul din salarii; 
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12.Intocmeste centralizatoarele de plata a salariilor si calculeaza viramentele aferente ; 

13. Prelucreaza, intocmeste lunar lista nominala a salariatilor ce beneficiaza de tichete de masa si  

genereaza centralizatorul tichetelor de  masa;  

14.Listeaza lunar state de plata, centralizatoare,  sau orice situatie ceruta de seful  serviciului ;  

15. Listeaza fluturasii de salariu pe care-i si imparte ; 

16 Efectueaza situatia recapitulativa a salariilor,notele contabile privind inregistrarea salariilor  si le 

inainteaza  serviciului contabilitate lunar; 

17.Stabileste sumele si intocmeste  lunar ordonantarile de plata, ordinele de plata in vederea virarii 

retinerilor  de pe statele de plata si contributiile aferente salariilor  prin Trezoreria Alba; 

18. Prezinta lunar bancilor documentele necesare pentru incarcarea cardurilor de salarii si 

documentele necesare pentru plata salariilor; 

19.Tine evidenta numarului de zile de incapacitate de munca realizate în ultimele 12 luni în vederea 

acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii unităţii;  

20.Tine evidenta absentelor nemotivate pe fiecare persoana in parte ; 

21. Tine evidenta concediilor de odihna, corelarea cererilor de concediu cu pontajele la sectiile de care 

raspunde; 

22. Completeaza  note de lichidare cu veniturile realizate pe 6 luni; 

23. Verifica corectitudinea  declaratiei  D112 , asigura transmiterea acesteia catre persoana care are 

obligatia semnarii si  transmiterii  online a  declaratiei D112 a unitatii privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate; 

24. Intocmeste si depune lunar “Cererea privind suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru 

concedii si indemnizatii ” si preda certificatele medicale ale salariatilor la Casa de Asigurari de Sanatate;  

25. Verifica corectitudinea  declaratia anuala 205 asigura transmiterea acesteia catre persoana care are 

obligatia semnarii si  transmiterii  online a  declaratiei la ANAF in termenul legal; 26.Raspunde de 

intocmirea si transmiterea  dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind  

numarul de personal si fondul de salarii;  

27.Raspunde de intocmirea si transmiterea situatiilor  lunare/semestriale  privind numarul de posturi si 

fondul de salarii catre DSP ALBA , Finante Alba si Consiliul Judetean Alba; 

28.Colaboreaza cu seful ierarhic la intocmirea situatiilor statistice si a raportarilor lunare si semestriale; 

29.In baza referatelor sefilor locurilor de munca intocmeste “ Planul de formare profesionala”; 

30.Tine evidenta cererilor de concediu pentru formare profesionala si actualizeaza  ori de cate ori este 

necesar “ Planul de formare profesionala”; 

Raspunde de corectitudinea raportarilor si a datelor inregistrate in rapoarte si alte documente specifice pe 

care le completeaza; 

31.Da relatii privind veniturile realizate numai personal, fiecarui salariat,fara a discuta cu persoane terte, 

neacreditate, atat din unitate cat si din afara ei,despre situatia drepturilor salariale sau de personal a 

angajatilor; 

32. Intocmste raspunsuri la diverselor solicitari  ale salariatilor institutiei, altor institutii, persoane,  cu 

referire la salarizare  respectand termenele legale; 

33.Participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale spitalului furnizând date de 

specialitate;  

34.Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate  de munca pentru a efectua servicii la parametrii de 

calitate impusi de conducere; 

35.La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 

36. Respecta confidentialitatea, ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu 

maxima eficienta timpul de munca; 

37.Contribuie la intocmirea referatelor de necesitate pentru bunuri materiale  necesare desfasurarii 

activitatii; 

38. Contribuie la imbunatatirea si perfectionarea programului de  calcul al salariilor; 

39.Are obligatia ca la momentul identificarii unor erori in modul de calcul al salariilor sa aduca la 

cunostinta sefului ierarhic superior acest fapt intocmind o nota explicativa si sa asigure corectia erorilor 

fie prin depunerea declaratiei rectificative D112, fie in luna urmatoare constatarii erorilor.   

40. Asigura arhivarea documentelo conform normelor legale in vigoare si predarea acestora la arhiva 

institutiei in termenele legale. 
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41. Raspunde de intocmirea actelor necesare dosarului de voluntar , intocmind in acest sens un registru al 

voluntarilor , verificand ca la finele perioadei de voluntariat, persoana respectiva sa obtina  adeverinta de 

voluntariat ( protocol voluntariat). 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL V 

 

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTARTIV ŞI PSM  
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art.241- SERVICIUL TEHNIC ADMINISTARTIV ŞI PSM  este condus de un şef serviciu şi este 

structurat în: 

     -compartiment tehnic administartiv şi PSM; 

     - muncitori indirect productivi; 

     - centrala telefonică; 

     - muncitor spaţii verzi; 

     - activitate  de întreţinere revizie ascensoare. 

 

SECTIUNEA II-a 

ATRIBUŢII 

 

Art.242 - Compartiment tehnic administrativ şi PSM are următoarele atribuţii: 

- elaborează planul de investiţii şi reparaţii capitale şi curente ale spitalului; 

- urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 

- întocmeste documentatiile tehnice in vederea achizitiilor publice pentru investitii si reparatii 

capitale, achizitionarea de utilaje tehnice 

- controleaza activitatea desfasurata de grupul de diriginti din subordine, verifica si aproba planurile lor 

de munca, controleaza si coordoneaza activitatea tehnica desfasurata de acestia, analizeaza rezultatele si 

ia masuri pentru bunul mers al lucrarilor, acordând o atentie deosebita respectarii documentatiei 

aprobate; 

- raspunde de convocarea comisiei de receptie în conformitate cu normativele în vigoare, pentru 

lucrarile de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, constructii-instalatii; 

- analizeaza si face propuneri conducerii spitalului cu privire la masurile ce trebuie luate pentru buna 

exploatare a mijloacelor de baza existente, întocmind în colaborare cu celelalte compartimente ale 

spitalului justificarile tehnico-economice necesare; 

- este responsabil cu cartile tehnice ale constructiilor din dotare; 

- asigura toate conditiile necesare pentru executarea lucrarilor de investitii nominalizate, investitii 

nenominalizate de constructii-montaj, reparatii capitale, reparatii curente, precum si a altor lucrari de 

aceeasi natura; 

- asigura întocmirea justificarilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, reparatii capitale, 

reparatii curente, precum si obtinerea avizelor locale prealabile pentru executarea acestor lucrari; 

- asigura si urmareste avizarea interna a documentatiei întocmite; 

- asigura întocmirea documentatiilor tehnice (expertizari, evaluari, studii de fezabilitate, proiecte 

tehnice) pentru lucrari de investitii si reparatii capitale prevazute în planul institutiei; 

- întocmeste caiete de sarcini pentru lucrarile cu terti (reparatii curente, constructii montaj); 

- urmareste si raspunde de executarea în bune conditii a lucrarilor de constructii-montaj prevazute în 

plan; 
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- verifica situatiile de lucrari întocmite de executant si semneaza confruntând cantitatile înscrise si 

calitatea cu cele rezultate din masuratori pe teren si prezinta compartimentului financiar-contabil un 

exemplar din situatia de plata acceptata pentru a se efectua decontarea lor; 

- urmareste împreuna cu compartimentul financiar-contabil decontarea la timp si integrala a 

lucrarilor de constructii-montaj executate, precum si a utilajelor si diverselor dotari necesare acestor 

lucrari; 

- face propuneri conducerii spitalului pentru masurile ce trebuie luate în vederea realizarii la timp a 

lucrarilor de constructii-montaj; 

- asigura întocmirea si tinerea la zi pentru lucrarile noi a cartii tehnice a constructiei (proiectare, 

executie, receptie, exploatare, jurnalul evenimentelor); 

- urmareste ca materialele si resursele financiare alocate pentru lucrarile de constructii-montaj 

executate cu terti sa fie cât mai judicios folosite în scopul reducerii pretului de cost al lucrarii si al 

urmaririi eficientizarii investitiei; 

- asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale cu terţii; 

- întocmeşte graficul de lucrări; 

- urmăreşte efectuarea reparaţiilor conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ 

lucrările executate de constructor; 

- asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor, utilajelor şi aparaturii medicale; 

- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare; 

- asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii; 

- asigură măsuri necesare pentru utilizarea inventarului administrativ – gospodăresc în 

condiţii de eficienţă maximă; 

- asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin 

acte normative; 

- asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor; 

- asigură întreţinerea curăţeniei, în spaţiile comune ale unităţii (holuri, subsol, scări) cât şi în 

exteriorul clădirii (spaţii verzi, rampa de gunoi); 

- răspunde de contractele cu privire la ridicarea deşeurilor menajere; 

- urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea 

dezinfecţiei conform normelor legale în vigoare; 

- răspunde direct de aplicarea Normelor de Prevenire şi stingere a incendiilor şi de instruirea 

echipelor PSI; 

- asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare a 

căilor de acces în incinta spitalului; 

- ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort a bolnavilor; 

- asigură funcţionarea în bune condiţii a: 

Crematoriu 

Centrala telefonică 

Croitorie 

Garderobă 

Lifturi 

Curatenie spatii comune si spatii verzi 

În ceea ce priveşte activitatea de Securitate şi Sănătate în Muncă are, în principal, următoarele 

atribuţii: 

a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de 

muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala, în vederea 

eliminarii sau diminuarii riscurilor sau, dupa caz, a prevenirii accidentelor de munca si a bolilor 

profesionale, ori de câte ori situaţia o impune; 

b) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 

c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi 

sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale spitalului, precum şi ale locurilor 

de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în spital şi/sau 

unitate numai după ce au fost aprobate de către manager; 

d) verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
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prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

e) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce 

revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu 

aprobarea angajatorului; 

f) stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

g) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi 

a sistemelor de siguranţă; 

h) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru 

din cadrul spitalului si intocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de 

protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.048 / 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul 

de muncă; 

i) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 

necesară autorizarea exercitarii lor; 

j) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, cele care, 

la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau controlul 

psihologic periodic; 

k) verifică ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate 

admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de catre organismele abilitate sau 

laboratoarele proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când 

este cazul; 

l) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 

măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în 

mediul de muncă; 

m) ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, daca este 

cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, 

conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate si 

sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

n) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când 

constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnavire profesională; 

o) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din spital; 

p) colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de 

prevenire şi protecţie, precum şi la completarea fişei de expunere la risc; 

r) colaborarea cu lucratorii desemnaţi / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor 

angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îsi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

s) organizarea activirtăţii de obţinere / reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă 

în condiţii deosebite; 

t) efectuarea controlului în toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de 

muncă si îmbolnăvirilor profesionale şi informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor 

constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă si propunerea de măsuri de prevenire şi 

protecţie 

u) participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute în legislaţia în 

vigoare şi urmărirea realizarii măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

v) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul Spitalului şi elaborarea tematicii 

pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de 

muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

x) întocmirea planurilor de prevenire si protecţie, precum şi a tematicilor de pregătire la 

fiecare început de an, asigurând instruirea si informarea personalului în probleme de securitate si 

sanatate în muncă (inclusiv a personalului nou angajat); 

y) instruirea asistentelor şefe, şefilor de formaţii şi conducătorilor fiecărui punct de lucru şi 
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verificarea efectuării instructajelor periodice a întregului personal. 

În ceea ce priveşte activitatea de protecţia mediului, are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) organizarea, coordonarea şi verificarea activităţii de protecţie a mediului , de colectare, 

depozitare temporară şi eliminare finală a deşeurilor periculoase rezultate din activităţi medicale şi de 

colectare selectivă a deşeurilor menajere reciclabile şi ţine evidenţa deşeurilor periculoase provenite de la 

toate clinicile aparţinătoare spitalului; 

b) intocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii/reînoirii autorizaţiilor de mediu şi de 

gospodărire a apelor pentru toate clinicile aparţinătoare Sspitalului a situaţiilor operative solicitate de 

către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă; 

În ceea ce priveşte activitatea de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) organizarea potrivit legislaţiei în vigoare a activităţii de Prevenire şi Stingere a 

Incendiilor în toate locurile de muncă aparţinătoare spitalului , întocmirea actelor de autoritate referitoare 

la activitatea PSI; 

b) cadrul tehnic PSI împreună cu responsabilul de specialitate în domeniul 

Protecţiei Civile, organizează şi asigură instruirea salariaţilor din cadrul spitalului în domeniul Situaţiilor 

de Urgenţă conform Legii 307/2006, Legii 481/2004, OMAI 712/2005 şi 

a OMAI 786/2005; 

c) executarea de controale sistematice în ceea ce priveşte respectarea prevederilor 

şi instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

d) urmăreşte dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncă din din cadrul 

spitalului cu instalaţii, milloace de stingere a incendiilor şi a echipamentele de protecţie necesare pentru 

prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi a sistemele, aparatele şi dispozitivele de protecţie împotriva 

incendiilor; asigură şi răspunde de menţinerea în permanentă stare de funcţionare a acestor dotări, asigură 

utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal 

atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 

e) asigură şi răspunde de pregătirea corespunzătoare a intregului personal din unitate în ceea ce priveşte 

modul de comportare şi de acţiune în cazul unui incendiu; 

f) în caz de incendiu, coordonează acţiunile de intervenţie ale forţelor şi 

mijloacelor proprii sectorului respectiv şi coopereaza cu pompierii militari sau alte forţe sosite la locul 

incendiului, comunicând acestora elemente tehnice specifice instalaţiilor afectate, pentru a se asigura 

eficienţa intervenţiei; 

g) controleaza modul în care se execută lucrarile cu foc deschis, instruirea şi 

dotarea corespunzătoare a personalului respectiv, respectarea normelor şi instrucţiunilor în vigoare în 

acest domeniu; 

h) ia măsuri pentru ca permanent căile de acces să rămâna libere, neblocate; 

i) ia măsuri pentru întocmirea, actualizarea, afisarea şi însuşirea de către întreg personalul, a 

Instrucţiunilor de Apărare Impotriva Incendiilor; 

j) colaborarea cu lucratorii desemnaţi / serviciile interne / serviciile externe ai / ale 

altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îsi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de 

muncă; 

k) face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice ale activitatii de aparare 

împotriva incendiilor în domeniul specific; 

l) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de 

lege, şi se asigură de respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora. 

În ceea ce priveşte activitatea de Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă, are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte planurile de analiză şi de acoperire a riscurilor; 

b) participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, catastrofe 

şi alte situaţii deosebite, coordonează evacuarea bunurilor materiale şi a persoanelor, prin stabilirea 

grupelor de evacuare şi a responsabilităţilor acestora; 

c) elaborează şi supune aprobării Planul de intervenţie pe tipuri de risc identificate şi Planul 

de Evacuare în Situaţii de urgenţă; 

d) organizarea activităţii în domeniul protecţiei civile, a structurilor pentru managementul 
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situaţiilor de urgenţă, a identificării riscurilor generatoare de Situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor şi 

protocoalelor de intervenţie / evacuare a personalului, a pacienţilor şi a bunurilor de patrimoniu, specifice 

pe fiecare tip de risc identificat, actualizarea permanentă a evidenţelor şi a documentelor de organizare a 

structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă; 

e) întocmeste, actualizeaza permanent si transmite inspectoratului lista cu substantele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitate sub orice forma; 

f) elaboreaza si supune spre analiza conducatorului institutiei raportul anual de evaluare a 

nivelului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă din Cadrul Spitalului; 

g) participă la instruirile periodice sau planificate pe linie de protecţie civilă, organizate de 

către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Instituţia Prefecturii şi Ministerul Sănătăţii 

Publice; 

h) participă la aplicaţiile tehnico-tactice organizate de către forurile ierarhice superioare, în 

scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a 

consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu; 

i) elaborează şi supune aprobării măsuri specifice obligatorii, privind gestionarea situaţiilor 

de urgenţă; 

j) participă la pregătirea grupelor de intervenţie costituite pe tipuri de risc cuprinse în 

Structurile pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, a salariaţilor şi asigură coordonarea 

secretariatului tehnic a Celulei de Urgenţă; 

k) actualizează permanent documentele de organizare, grupele de interveţie si duce la 

indeplinire a sarcinilor trasate de forurile superioare pe linie de protecţie civilă; 

l) Inspectorul / responsabilul de specialitate în domeniul Protecţiei Civile împreună cu 

cadrul tehnic PSI, organizează exerciţii de alarmare cu specific în domeniul situaţiilor de urgenţă, la toate 

punctele de lucru ale spitalului; 

m) organizează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate conform HG 585/2002, 

transportul, predarea şi primirea corespondenţei clasificate; 

n) alte atribuţii şi sarcini trasate de către manager. 

În ceea ce priveşte activitatea de arhivă are următoarele atribuţii: 

- initierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul unitatii, 

asigurarea legaturii cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului; 

urmarirea modului de aplicare al nomenclatorului in constituirea dosarelor. 

- verificarea si preluarea de la compartimente pe baza de inventare, dosarelor constituite, 

intocmirea inventarelor pentru documetele fara evidenta aflate in depozit, asigurarea evidentei 

tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza registrului de evidenta 

curenta. 

- punerea la dispozitie a documentelor din depozit persoanelor abilitate din cadrul Spitalului Judetean de 

urgenta Alba Iulia conform legislatiei in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni 

pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare; 

- organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legii 

Arhivelor Nationale, mentinerea ordinii si asigurarea cutrateniei in depozitul de arhiva. 

- pregatirea documetelor cu valoare istorica si permanenta si inventarierea in vederea predarii 

selectionarilor la termen conform prevederilor legislatiei arhivistice in vigoare. 

- punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul 

efectuarii actiuni de control privind situatia arhivei unitatii; 

elaborează nomenclatoarele arhivistice cu consultarea serviciilor şi compartimentelor 

interne conform Legii nr. 16/1996 – Legea arhivelor; 

- realizează sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului; 

- primeşte documentele spre arhivare, le înregistrează în Registru de intrări, leagă dosarele; 

- eliberează copii, certificate, şi extrase de pe documentele aflate în arhivă la solicitarea 

serviciilor şi compartimentelor din spital; 

- răspunde de respectarea termenelor de păstrare a documentelor, clasează, selecţionează şi 

predă materialul de arhivă care a îndeplinit termenul de păstrare. 

 



 
169 

Art.243- FORMAŢIA DE MUNCITORI  are in activitate reparatii la instalatiile sanitare, electrice, 

utilaje, cladiri si mijloace de transport si fac parte din cadrul Serviciul tehnic si are în principal  are 

următoarele atribuţii:  

- efectueaza operatiile de întretinere si reparare a instalatiilor si utilajelor din cadrul spitalului în 

conformitate cu metodologia stabilita; 

- asigura asistenta tehnica la receptionarea instalatiilor si utilajelor din unitatile sanitare; 

- efectueaza montarea instalatiilor, utilajelor si aparatelor medicale din spitale, în conformitate cu 

metodologia si competentele stabilite; 

- îndruma si controleaza activitatea tehnica de întretinere în domeniul constructii, instalatii, utilaje; 

- avizeaza din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor din 

dotarea spitalelor, în conformitate cu legile în vigoare; 

- efectueaza lucrari de reparatii curente; 

- îndruma si urmareste ridicarea permanenta a calificarii personalului din subordine; 

- asigura introducerea în Planul anual de achizitii a tuturor necesitatilor de service si autorizare pentru 

toate utilajele existente în patrimoniul spitalului; stabileste necesarul de materiale de întretinere, 

asigurând realizarea la timp a partii corespunzatoare a Planului anual de achizitii; 

- stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor sau utilajelor si propune masuri 

corespunzatoare; 

- realizeaza analiza dotarii unitatilor, a starii cladirilor si elaborarea proiectului de plan de investitii si de 

reparatii capitale si curente. 

-raspunde de exploatarea corecta si de reparatiile instalatiilor termice si sub presiune din cadrul 

centralelor termice, statiilor de oxigen, grupurilor electrogene si are, în principal, urmatoarele atributii: 

- executa lucrari de întretinere a instalatiilor, cazanelor si instalatiilor anexe; 

- asigura întretinerea si functionarea optima a statiei de oxigen si a instalatiilor aferente; 

- urmareste efectuarea de reparatii conform graficului, verificând calitativ si cantitativ lucrarile 

executate de salariatii din serviciu; 

- asigura buna întretinere a aparatelor, instalatiilor si utilajelor; 

- efectueaza montarea instalatiilor si utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia si 

competentele stabilite; 

- întocmeste planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, utilajele si 

instalatiile necesare spitalului; 

- efectueaza reparatii periodic la instalatiile termice, pentru desfasurarea activitatii în conditii optime; 

- urmareste existenta autorizatiei de functionare pentru centralele termice din cadrul unitatii; 

- organizeaza si raspunde de realizarea graficelor de întretinere si revizie tehnica periodica a 

reparatiilor, montajelor si tuturor lucrarilor care asigura buna functionare a instalatiilor si aparaturii etc. 

- efectueaza lucrari de reparatii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de catre seful de sectie, 

compartiment sau serviciu si vizate de directorul tehnic-administrativ; 

- asigura buna întretinere a instalatiilor si utilajelor din punct de vedere electromecanic; 

- anunta orice defectiune primita de pe sectii catre atelierele de specialitate, în functie de natura 

defectiunii; 

- supravegheaza aparatura de masura si control aflata în dotare si asigurarea functionarii acesteia în 

parametrii normali; 

- urmareste ducerea la bun sfârsit a lucrarilor sesizate, iar în cazul în care nu pot fi remediate anunta sefii 

ierarhici. 

- executa lucrari zugraveli-vopsit interioare si exterioare la cladirile apartinând Spitalului ; 

- efectueaza lucrari de reparatii curente, zugraveli, întretinere mobilier, întretinerea tâmplariei în baza 

referatelor de necesitate aprobate de catre seful de sectie, compartiment sau serviciu si vizate de catre 

şeful serviciului tehnic-administrativ; 

- asigura buna întretinere a cladirilor; 

- executa lucrari de reparatii curente, reparatii capitale si accidentale la instalatiile de apa-canal 

(spalatorie, pompe, conducte, boilere, cazane, pentru apa calda si rece, instalatii de încalzire); 

- executa întretinerea zilnica si periodica a instalatiilor de apa vid, executa lucrari de sudura 

oxiacetilenica; 

- executa unele instalatii noi de apa, dupa normele în vigoare; 
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- efectueaza lucrari de reparatii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de catre seful de sectie, 

compartiment sau serviciu si vizate de catre directorul tehnic-administrativ; 

-stabileste cauzele degradarii sau distrugerii utilajelor si propune masuri corespunzatoare; 

- întocmeste documentatia necesara în vederea obtinerii autorizatiilor necesare conform legii în 

vigoare, pentru utilajele care o inpun. 

- asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice, clădiri; 

- efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; 

- urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ 

şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi; 

- asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; 

- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare; 

- 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 R.K. 

- 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 Atelier, care certifică la finele lunii 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; 

- ţine legătura cu serviciile şi secţiile din spital prin biroul de DISPECERAT; 

- certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din 

cadrul spitalului; 

- efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii a aparaturii medicale, instalaţiilor şi 

utilajelor medicale în conformitate cu metodologia stabilită; 

- asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale; 

- efectuează montarea aparatelor medicale, în conformitate cu metodologia şi competenţele; 

- întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb; 

- repară şi verifică aparatele de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice; 

- ţine evidenţa aparaturii medicale existente în spital, precum şi garanţia şi servisarea 

acestora; 

- întocmeşte situaţiile solicitate privind aparatura medicală, precum şi a dărilor de seamă; 

- întocmeşte şi urmăreşte completarea la zi a fişelor de întreţinere pentru fiecare aparat, pe 

care sunt înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic 

 

SECTIUNEA III-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.244- ŞEFUL SERVICIULUI ADMINISTARTIV TEHNIC ŞI PSM  are următoarele atribuţii: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, 

ale Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 
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- Supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat in vederea 

respectarii sarcinilor din fisa postului, fiind desemnat indrumatorul noului angajat pentru serviciul pe 

care il conduce. 

- conduce intreaga activitate a serviciului; 

- asigura buna gospodarire a patrimoniului serviciului si utilizarea judicioasă a bunurilor din 

administrare; 

- organizeaza si raspunde de realizarea graficelor de întreţinere si revizie tehnica a reparatiilor, 

montajelor si tuturor lucrarilor care asigura buna functionare a instalatiilor si aparaturii etc.; 

- urmareste si raspunde de calitatea lucrarilor de reparatii curente; 

- urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor in subordine; 

- raspunde de intocmirea necesarelor de materiale tehnice, intretinere, constructii, etc.; 

- ia masuri pentru îndeplinirea si respectarea normelor de igiena, a normelor de protectia muncii, de 

prevenirea incendiilor etc.; 

- raportează periodic asupra activitatii si realizarilor obtinute, conform normelor in vigoare 

- coordoneaza şi raspunde de activitatea de gestionare a patrimoniului unităţii; 

- asigură organizarea şi exercitarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, controlează şi 

răspunde de competenţa echipelor constituite în acest scop; 

asigură, în colaborare cu şeful serviciului financiar-contabilitate inventarierea patrimoniului, în condiţiile 

şi la termenele stabilite prin actele normative; 

-răspunde de conservarea şi manipularea corespunzătoare a bunurilor şi ţinerea evidenţelor la depozite şi 

la locurile de folosinţă; 

- raspunde de curăţenia în unitate şi de igienizarea spatiilor; 

- organizează şi controlează activităţile care asigură alimentaţia bolnavilor; 

- asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare, 

luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente; 

- ia măsuri pentru stabilirea şi realizarea planului de perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor în 

subordine pe care le coordonează; 

- asigurarea întreţinerii curăţeniei; 

- organizarea şi asigurarea păstrării şi evidenţei corespondenţei; 

- asigurarea păstrării arhivei unităţii conform normelor legale. 

- asigurarea pazei şi ordinei în unitate; 

- realizarea măsurilor de protecţia muncii şi aducerea la cunoştinţa întregului personal a normelor de 

igienă şi de protecţia muncii; 

Seful serviciului Tehnic, Administrativ si PSM, mai are şi următoarele atribuţii: 

- raspunde de obtinerea autorizatiei de mediu, în acest sens va intocmi documentatia necesara. 

- supravegheaza activitatea personalului implicat în gestionarea deseurilor periculoase, 

- colaboreaza cu medicul sef SPCIN sau cu medicul delegat cu responsabilitati în prevenirea şi 

combaterea infecţiilor nozocomiale în scopul derularii unui sistem de gestionare corect şi eficient a 

deseurilor periculoase 

- raspunde pentru verificarea inscrisurilor din facturi pe baza contractelor sau comenzilor emise în cadrul 

activităţii specifice desfăşurate, precum şi pentru aplicarea stampilei „ bun de plata„ înainte de a prezenta 

facturile şi borderourile de achizitii şefului ierarhic superior; predarea facturilor în maxim 3 zile de la 

data primirii lor 

- execută orice alte sarcini primite de la sefii ierarhici superiori care deriva din reglementarile legale 

privind domeniul sau de activitate trasate conform prevederilor legale şi pregatirii profesionale 

- raspunde de intocmirea în timp util a caietelor de sarcini, în vederea achizitionarii publice de prestari de 

servicii prin licitatie. 

- asigura activitatea de mentinere a ordinii, disciplinei şi a igienei la locul de munca şi face propuneri 

concrete de imbunatatire a activităţii privind gestionarea corectă a deşeurilor şi prevenirea infecţiilor 

nosocomiale; 

- coordoneaza buna funcţionalitate a Serviciului de Paza şi ordine; 

- coordonează modul de funcţionare şi organizare a spălătoriei; 

- intocmeste sau deleaga pentru execuţie la timp şi în conformitate cu reglementarile legale,toate actele 

sau documentele pe care le are ca sarcina. 
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- raspunde de asigurarea, integritatea şi confidentialitatea datelor în vederea achizitiei publice de servicii 

precum şi a tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora 

- verifică modul de colectare a lenjeriei murdare contaminate precum şi calitatea spalarii 

- ofera elementele necesare fundamentarii proiectului planului financiar al unităţii 

- raspunde de transmiterea spre semnare operatorului economic în termenele legale a contractelor 

incheiate, întocmeşte graficele de executare a serviciilor, urmareste derularea acestor contracte şi 

respectarea clauzelor lor; 

- urmareste perioada de valabilitate atit a contractelor cit şi a actelor aditionale; întocmeşte documente de 

diminuare a valorii angajamentelor nefinalizate în termen. 

- se preocupa de bunul mers al activităţii în cadrul unitatii sanitare, studiaza legislaţia şi isi imbogateste 

nivelul cunostintelor profesionale 

- împreuna cu compartimentul de aparatura 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. 

- raspundede curatenia mediului din jurul spitalului (parcari, alei,spatiu verde). 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.245- Sef Formatie muncitori are următoarele atribuţii: 

- participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

- conduce o parte din activitatea formaţiei , activitate trasată de şeful seviciului tehnic; 

- verifică şi întreţine în bune condiţii de funcţionare şi siguranţă a tuturor instalaţiilor sanitare şi a 

utilizatorilor de gaze naturale la clinicile din exterior; 

- verifică şi întreţine în bune condiţii de funcţionare şi siguranţă a tuturor instalaţiilor electrice şi a 

utilizatorilor de energie electica; 

- in mod special verifica instalatiile cu potential ridicat de scurtcircuitare (instalatiile electrice din 

subsol, din poduri, instalatiile de priza, intrerupatoare, instalatiile de protectie, aparate, motoare); 

- ia măsurile ce se impun pentru remedierea eventualelor defecte apărute la instalaţiile enumerate 

mai sus; 

- împreună cu echipa încredinţată, efectuează lucrări de reparaţii curente de bună calitate şi la timp; 

- ţine o evidenţă asupra agregatelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor sectorului său de activitate, 

organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a acestora; 

- întocmeşte necesarul de materiale şi piese de schimb necesare lucrărilor ; 

- asigură buna gospodărire a patrimoniului instituţiei, luând măsuri pentru apărarea proprietăţii şi 

bunurilor încredinţate; 

- asigură îndrumarea tehnică a echipei de lucru. 

- îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente personalului din subordine; 

- răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor din subordine. 

- informează şeful serviciului tehnic despre nerespectarea disciplinei profesionale la locul de 

muncă a muncitorilor din subordine, propunînd prezentarea in fata comisilor de disciplina. 

- în cazul în care primeşte sarcini direct de la conducerea vreunei unităţi aparţinătoare spitalului, anunţă 

şeful serviciului tehnic dând detalii despre natura sarcinii primite; 

- în cazul în care întîlneşte nereguli care ar influenţa negativ activitatea spitalicească anunţă şeful 

serviciului tehnic despre natura lor. 

- înlocuieşte şeful serviciului tehnic cînd acesta este absent şi îi prea sarcinile specifice formatiei. 

- face instructajul la locul de muncă şi periodic de protecţie a muncii şi PSI pentru personalul din 

subordine; 

- nu părăşeşte locul de muncă în interes personal. fără aprobarea şefului serviciului tehnic. 

- este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul serviciului. 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt la lucru, pentru ducerea la îndeplinire a 

sarcinilor primite. 

- îndeplineşte orice sarcină de serviciu trasată de şeful serviciului tehnic ; 



 
173 

- verifică şi întreţine în bune condiţii de funcţionare şi siguranţă a tuturor instalaţiilor şi utilajelor din 

centralele termice, a celor de oxigen; 

-ia măsurile ce se impun pentru remedierea eventualelor defecte apărute la instalaţiile enumerate mai sus; 

-împreună cu echipa încredinţată, efectuează lucrări de reparaţii curente de bună calitate şi la timp; 

-întocmeşte necesarul de materiale pentru lucrările care se execută pentru clinici (lucrări de zugrăvit, 

tencuieli, zidărie, faianţare, gresie, pardoseli din mozaic, betonare: 

-execută lucrări zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând  spitalului; 

-asigură buna gospodărire a materialelor eliberate pentru diferite lucrări, răspunzând cantitativ de 

folosirea lor corespunzătoare , surplusul restituindu-se; 

-întreţine în bune condiţii instalaţiile de oxigen şi răspunde de aprovizionarea clinicilor cu necesarul de 

oxigen si alte gaze medicinale; 

-stabileşte cauzele degradărilor sau distrugerilor utilajelor din centralele termice; 

-ţine o evidenţă asupra agregatelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor sectorului său de activitate, 

- organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a acestora; 

-întocmeşte necesarul de materiale şi piese de schimb necesare lucrărilor la centralele termice şi 

instalaţiilor de oxigen; 

-urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca.-  

Art.246 -Atributii Electrician: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 (cei care lucrează în ture respectă graficele ) 

-participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

-să manifeste interes continuu pentru îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale şi cunoaşterea instalaţiilor 

de natură electrică unde îşi desfăşoară activitatea ; 

-să execute lucrările de intervenţie , reparaţii şi revizii de bună calitate, nu sunt admise lucrări de 

provizorat care ar putea duce la accidente (improvizatii); 

-răspunde de efectuarea în timp util şi de bună calitate a intervenţiilor pentru asigurarea continuităţii în 

alimentarea secţiilor cu energie electrică; 

-răspunde de integritatea materialelor şi obiectelor aflate la locul de muncă şi nu admite persoanelor 

străine în incinta locului de muncă; 

-după terminarea unei lucrări , se predă lucrarea cantitativ şi calitativ beneficiarului ( şeful, 

asistenta şefă, şef de formaţie) informând şi pe şeful direct despre executarea sarcinii primite; 

-răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei; 

-execută în mod conştiincios serviciul la domiciliu conform planificării făcute lunar pentru cei în cauză; 

-respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

-nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie sau locţiitorul său; 

-este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

-la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

-îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.247 - Atributii Fochist 

 - Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

-respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 (cei care lucrează în ture respectă graficele ) 

-participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

-să întreţină în bună stare de funcţionare a utilajelor din centrala termică: 
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-să cunoască bine legislaţia privind cazanele şi deservirea lor corectă, urmărind continuu funcţionarea 

normală: 

-să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare; 

-să supravegheze direct şi permanent buna funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor anexe; 

-supraveghează în permanenţă aparatele de măsură şi control montate pe instalaţii; 

-să comunice şefilor direcţi defectele constatate consemnându-le în registrul de supraveghere: 

-să predea şi să ia în primire serviciul verificând buna funcţionare a cazanelor rezultatul predăriiprimirii 

se va consemna în registru de supraveghere sub semnătura ambilor fochişti. 

-răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

-să păstreze ordinea şi curăţenia în centrala termică. 

-respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

-nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

-este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

-la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

-îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.248 - Atributii operator statie Oxigen: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

-respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 (cei care lucrează în ture respectă graficele ) 

-participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

-să cunoască normativele ISCIR (C5) cu privire la proiectarea şi construcţia staţiilor de oxigen; 

-să cunoască bine instalaţiile de oxigen şi deservirea ei corectă, urmărind continuu funcţionarea 

normală; 

-să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare, să comunice şefului defectele constatate, 

consemnându-le în registrul de supraveghere; 

-să predea şi să ia în primire serviciul , rezultatul consemnând în registru de supraveghere sub 

semnătura ambilor operatori; 

-răspunde de inventarul buteliilor de O2,; 

-nu părăseşte locul de muncă până la venirea schimbului , în caz de neprezentare a schimbului anunţă 

şeful şi aşteaptă noi dispoziţii; 

-nu permite persoanelor străine intrare în staţia de oxigen; 

-supraveghează în permanenţă aparatele de măsură şi control montate pe instalaţii; 

-îşi însuşeşte în mod continuu cunoştinţele legate de transportul depozitarea oxigenului precum şi 

funcţionarea staţiei 

-răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

-respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

-nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

-este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

-la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

-îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.249 - Atributii Tamplar: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 

- participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 
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- execută verificarea şi întreţinerea uşilor, ferestrelor, mobilierelor din clinici; 

- execută orice tâmplărie din lemn cerute de clinicile din spital: 

- repară şi schimbă feroneria de pe tâmplăria din lemn; 

- asigură buna gospodărire a materialelor eliberate pentru diferite lucrări; 

- apreciază în mod corect necesarul de material pentru diferite lucrări; 

- ia măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a obiectelor aduse pentru reparaţii; 

- răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

- nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

- este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

- îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

Art.250 -. Atributii Zugrav: 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 

- participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

- execută lucrări de reparaţii tencuieli, zidărie ,betonare şapă, zidărie; 

- execută lucrări zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând  spitalului; 

- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii clădirilor luând măsurilor ce se impun; 

- asigură buna gospodărire a materialelor eliberate pentru diferite lucrări, răspunzând cantitativ de 

folosirea lor corespunzătoare , surplusul restituindu-se; 

- execută lucrări de specialitate respectând cerinţele în legătura cu calitatea lucrărilor; 

- la constituirea unor cauze care duc la degradarea clădirilor ia măsuri necesare pentru înlăturarea lor 

consultând şeful; 

- răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

- execută în mod conştiincios serviciul la domiciliu conform planificării făcute lunar pentru cei în cauză; 

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

- nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

- este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

- îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.251 - Atributii Instalator sanitar: 

-respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

-respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 (cei care lucrează în ture respectă graficele ) 

- participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

- execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile de apă-canal ( 

robinete, WC, spălătorie, pompe, conducte, boilere, cazane, pentru apă caldă şi rece, instalaţii de 

încălzire, etc.); 

- execută întreţinerea din proprie iniţiativă zilnică şi periodică a instalaţiilor de apă-canalizare, 

oxigen, aer, vid, execută lucrări de sudură oxiacetilenică ; 

- execută unele instalaţii noi de apă , aer, oxigen după normele în vigoare; 
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- verifică în permanenţă starea tehnică a instalaţiilor existente, propunând remedierile şi reparaţiile 

necesare; 

- asigură buna gospodărire a pieselor şi materialelor primite pentru intervenţii, răspunde de utilizarea 

judicioasă a timpului de lucru; 

- ia măsuri pentru recondiţionarea şi repararea pieselor schimbate în scopul refolosirii lor; 

- ia măsuri şi intervine pentru buna funcţionare a instalaţiilor , reducând la minim pierderile şi riscul 

accidentelor; 

- după terminarea unei lucrări , se predă lucrare cantitativ şi calitativ beneficiarului ( şeful secţie, 

asistenta şefă, şef de formaţie) informând şi pe şeful direct despre executarea sarcinii primite; 

- în cazul în care este solicitat direct de conducerea clinicilor ( şef secţie , asistenta şefă) sau de 

către alte servicii , anunţă şeful de formaţie despre această solicitare; 

- răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

- execută în mod conştiincios serviciul la domiciliu conform planificării făcute lunar pentru cei în cauză; 

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

- nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

- este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

- îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său . 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.252 - Atributii Mecanic: 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- respectă programul de lucru, respectiv 7.00 – 15.00 

- participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic; 

- execută lucrări capitale , curente şi accidentale la toate utilajele, agregatele şi maşinile mecanice 

(utilajele din centrala termică, staţia de oxigen, bucătărie, puncte termice, diesele, instalaţii de ventilaţie), 

precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente respectiv accidentale la mobilierul din dotarea 

spitalului (cărucioare, tărgi, paturi); 

- întreţine şi repară defecţiunile tehnice mecanice de la utilajele de mai sus enumerate; 

- întreţine şi repară feroneria de la uşi şi ferestre; 

- execută confecţii metalice; 

- repară recipiente sub presiune , execută lucrări de întreţinere la cazane , pompe centrifuge, motoare 

electrice, partea mecanica; 

- ia măsuri pentru recondiţionarea şi refolosirea pieselor şi materialelor rezultate din recuperări; 

- execută întreţinerea din proprie iniţiativă, zilnică şi periodică a utilajelor mecanice; 

- în cazul în care primeşte sarcini direct de la conducerea spitaluli sau conducerea vreunei unităţi 

aparţinătoare , anunţă şeful de formaţie dând detalii despre natura sarcinii primite; 

- răspunde de materialele primite şi inventarul din dotare precum şi de patrimoniul instituţiei 

- execută în mod conştiincios serviciul la domiciliu conform planificării făcute lunar pentru cei în cauză; 

- respectă normele de protecţia muncii şi PSI specifice unităţii; 

- nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului de formaţie; 

- este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite; 

- îndeplineşte orice sarcini de serviciu primite de la şeful de formaţie sau locţiitorul său ; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.253- Atribuţii  telefonist: 
- trebuie să fie punctuală la locul de muncă, prezentându-se exact după grafic. 
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- după terminarea programului, nu părăsește locul de muncă până nu predă schimbul. 

- predarea şi primirea serviciului de către telefoniste trebuie să se facă fără întreruperea servirii 

convorbirilor. 

- la preluarea schimbului de dimineaţă, telefonistele sunt obligate să facă verificarea din punct de 

vedere al calităţii audiţiei şi al funcţionării apelului, precum şi întregului echipament aflat la 

poziţia de lucru. 

- orice oprire tehnică pe linie de abonaţi sau în echipamentul schimbătorului, înregistrarea şi 

comunicarea deranjamentelor se face de telefonista de servici. 

- este necesar să se păstreze liniştea, este interzisă intrarea persoanelor străine în cabina telefonică 

precum şi discuţia între telefoniste în timpul serviciului. 

- sunt interzise convorbirile particulare de la schimbător, este interzisă folosirea circuitelor în 

scop personal, fără plată, sau să servească convorbiri în mod gratuit. 

- este interzis telefonistelor să asculte convorbirile abonaţilor. 

- sunt obligate să urmărească cu atenţie şi să răspundă promt, să folosească frazeologia 

regulamentară, fiindu-le interzisă stingerea apelurilor fără a răspunde şi a stabili legăturile 

solicitate. 

- este interzis consumul şi depozitarea alimentelor şi băuturilor pe pupitrele de lucru. 

- fiecărei telefoniste i se repartizează un număr de ordine pe care îl utilizează în locul numelui la 

toate notările de servici, precum şi în toate relaţiile de servici şi cu abonaţii. 

- să raporteze imediat orice problemă şefului de compartiment. 

- să aibă o atitudine corespunzătoare faţă de abonaţi şi clienţi. 

- să cunoască regulamentul de ordine interioară, normele de protecţia muncii, de pază şi de 

prevenire a incendiilor. 

- respectă normele de protecţia muncii, precum şi măsurile specifice locului de muncă şi P.S.I. 

- duce la bun sfârşit orice alte sarcini primite de la şeful direct, precum şi de la şefii ierarhici 

superiori. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

-sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.254- Atribuţii muncitor spaţii verzi: 

- efectuează şi răspunde de ordinea şi curăţenia sectoarelor repartizate , curţi interioare, parcuri, 

alei, trotuare etc. 

- controlează zilnic din oră în oră curăţenia şi ordinea de pe sectoare. 

- pe timp de iarnă împrăştie materiale antiderapante – nisip cu sare –, curăţă zăpada şi gheaţa de 

pe trotuare . 

- pe timp de vară participă la întreţinerea spaţiilor verzi, cosit iarba, tăiat gard viu, curăţat copaci de 

crengi uscate etc. 

- participă la diferite acţiuni ocazionale: încărcat-descărcat-manipulat – marfă, aparatură 

medicală, etc. –, curăţenie generală, colectare de deşeuri etc. 

- răspunde de materialele primite şi de inventarul din dotare. 

- respectă normele de protecţia muncii, măsurile specifice locului de muncă, precum şi normele 

PSI. 

- duce la bun sfârşit orice alte sarcini primite de la şeful direct, precum şi de la şefii ierarhici 

superiori. 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 
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Art.255- Atribuţii liftier: 
- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

-respecta programul de lucru conform graficelor; 

-efectueaza ore suplimentare, in cazuri de urgenta si la solicitarea sefului ierarhic superior 

-sa posede autorizatie ISCIR, pentru functia de „Liftier insotitor 

-sa respecte Prescriptiile Tehnice ISCIR R6-2002 

-sa efectueze serviciul in cabina care i-a fost repartizata prin programarea lunara 

-sa insoteasca pemanent cabina, fiind interzisa incredintarea comenzii cabinei altei persoane sau 

parasirea cabinei in timpul serviciului 

-sa verifice zilnic inainte de inceperea lucrului, functionarea in conditii de siguranta a cabinei 

-sa efectueze si sa intretina in stare de curatenie cabina si zona usilor de acces de la palier 

-sa interzica incarcarea cabinei peste sarcina normala 

-sa dea alarma in cazul opririi accidentale intre statii 

- sa opreasca ascensorul din functiune si sa anunte seful de formatie, ori de cate ori constata deficiente; 

- este interzisa folosirea butonului de urgenta, in alte cazuri decat cele de urgenta la solicitarea 

personalului medico-sanitar 

- schimbarea turelor se face pe baza de proces verbal de predare primire, intocmit de responsabilul de 

tura unde vor fi consemnate eventualele problemele semnalate 

- personalul liftier insotitor, nu paraseste locul de munca pana la sosirea schimbului. In caz de 

neprezentare a schimbului, anunta seful formatiei, pentru a lua masurile care se impun 

- sa cunoasca si sa respecte destinatia ascensoarelor si programul lor de functionare 

- sa indeplineasca orice sarcina trasata de seful de formatie 

- sa respecte normele de P.M. si P.S.I. 

- la inceperea programului de lucru sa se prezinte apt pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor primate - 

este interzis consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru 

- raspunde de inventarul pe care il are in dotare 

- indeplineste orice sarcini de serviciu primite de la seful de formatie sau inlocuitorul acestuia, 

- preiau obiectele personale si  le inventariazaapoi le predau la garderobiere in intervalul orar cand nu 

este program la garderoba respectiv zilnic intre orele 22
00

-7
00

 sambata si dumineca intre orele 15
00

 -7
00

 

conform instructiunilor de lucru asumate de acestea. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.256 – Atribuţii arhivar: 

 Compartimentul Arhiva este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile 

Legii nr 16/1996 si Ordinului nr 217/1996 privind activitatea de arhiva la creatorii si 

detinatorii de documente. Arhivarul este  în subordinea compartimentului administrativ si are 

urmatoarele atributii principale: 

1.Raspunde de cunoasterea legislatiei arhivistice si urmareste aplicarea ei corecte în unitate; 

2.Raspunde de organizarea activitatii de întocmire a nomenclatorului arhivistic al unitatii 

împreuna cu seful comp. care raspunde de arhiva; 

3.Raspunde de urmarirea modului de aplicare a nomenclatorului arhivistic la registratura si 

compartimente pentru constituirea corecta a arhivei curente; 

4.Raspunde de supraveghere modului cum se constituie la compartimente, sectii, unitatile 

arhivistice, cum sunt inventariate si deci pregatite pentru predarea la arhiva unitatii (spitalului); 

5.Raspunde de verificarea si preluarea anuala a documentelor create la compartimentele 

administrative, financiar-contabile, tehnic, personal precum si sectiilor, pe baza de inventare si 

proces- verbal; 

6.Raspunde de asigurarea evidentei tuturor documentelor de intrare si iesire din depozitele de 

arhiva; 

7.Raspunde de efectuarea operatiunilor de ordonare si inventariere a documentelor aflate în 

depozite, indiferent de provenienta lor; 
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8.Raspunde de cercetarea documentelor din depozite în vederea eliberarii copiilor si 

certificatelor (adeverinte) solicitate de cetateni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate 

cu legile în vigoare; 

9.Raspunde si pune la dispozitia sectiilor si compartimentelor documentele solicitate pe baza 

de semnatura, consemnata în Registrul de depozit. 

10.Raspunde de pregatirea documentelor permanente (cu valoare documentar-istorica) si 

inventarele acestora si depunerea lor la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale; 

11.Raspunde de organizarea depozitelor de arhiva si sistematizarea documentelor dupa 

criterii stabilite în prealabil, conform prevederilor legislatiei; 

12.Raspunde de asigurarea ordinii si curateniei în depozite; 

13.Raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii si P.S.I.; 

14.Raspunde si informeaza sefii ierarhici si conducerea unitatii despre eventualele nereguli 

(degradari, distrugeri, sustrageri de documente) si propune masuri în vederea asigurarii 

conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei; 

15.Organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legii 

Arhivelor Nationale, mentinerea ordinii si asigurarea cutrateniei in depozitul de arhiva. 

16.Raspunde de respectarea Regulamentului intern; 

17.Îndeplineste si alte sarcini stabilite de seful de serviciu. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL VI 

 

COMPARTIMENT JURIDIC  
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.257-  COMPARTIMENTUL JURIDIC este în subordinea managerului unităţii şi are următoarele 

atribuţii:  

 - respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale Codului 

de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care ii revin 

- obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare intre 

membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea asigurarii unei 

bune functionari a activitatii spitalului 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu. 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului 

Art.258- CONSILIERUL JURIDIC are următoarele atribuţii: 

1. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care 

pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte 

juridice; 

2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice 

natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în 

cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului; 

3. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor 

interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea; 

4. asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii 
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secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al 

spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi 

redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 

5. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului; 

6. redactează proiectele de contracte; 

7. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor 

încheiate care privesc spitalul, la cererea managerului; 

8. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

9. participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul 

spitalului; 

10. redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a 

şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment; 

11. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat 

ori semnat de acesta; 

12. este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în 

cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea; 

13. este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii; 

14. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic; 

15. consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, 

precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului 

respectiv. 

16.avizează deciziile şi contractele de muncă întocmite de Serviciul RUNOS; 

17.soluţionează sesizările şi contestaţiile salariaţilor; 

18.asigură consultanţă şi reprezentare juridică în baza delegaţiei date de manager; 

19. întocmeşte şi actualizează dispoziţiile în baza cărora se constituie diferitele comisii de 

specialitate la nivel de spital; 

20.asigură cadrul legal pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii; 

21. întocmeşte contractele de prestări servicii şi lucrări; 

22.soluţionează contestaţiile, clarificările, litigiile cu privire la contractele întocmite; 

23.aduce la cunoştinţă noile reglementări, în domeniul sanitar conducerii unităţii; 

24.apără interesele instituţiei în fata instanţelor de judecată în litigiile de muncă; 

25 se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, 

accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL VII 

 

COMPARTIMENT AUDIT 
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.259- Compartimentul Audit este organizat în conformitate cu Legea nr.672/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare, este subordonat managerului . 

 

Art.260- AUDITORUL are următoarele atribuţii: 

- elaborează proiectul planului de audit public intern; 

- efectuează activităţi de audit pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi 

control al unităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regulamente, 

economicitate,eficienţă şi eficacitate; 
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- raportează periodic asupra constatărilor concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de 

audit; 

- elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

- desfăşoară activităţi de consiliere conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 

nr.1702/2005; 

- raportează imediat managerului şi structurii de control intern abilitate, în cazul identificării 

unor neregularităţi sau posibile prejudicii; 

- certificarea bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară a spitalului prin verificarea 

legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; 

- întreţine relaţii de colaborare cu celelalte servicii şi compartimente ale spitalului. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

- raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care ii revin; 

- obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli, abateri, 

sustrageri,etc. 

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare intre 

membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 

- executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea asigurarii unei 

bune functionari a activitatii spitalului 

- obligatia de a respecta secretul de serviciu; in exercitarea atributiilor de serviciu acesta poate fi 

divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului. 

- examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile apărute, 

gestiunea defectuoasă, fraudele şi propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 

sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

- supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei de planificare, programare, 

organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; 

- evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie 

existente în cadrul unităţii utilizează resursele financiare, umane şi materiale necesare îndeplinirii 

obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite; 

- identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora sau pentru diminuarea riscurilor, după caz; 

- întocmeşte raport de constatare cu concluziile şi recomandările auditorilor interni împreună cu 

întreaga documentaţie care susţine respectivele constatări, concluzii şi recomandări, cu punctele de 

vedere ale persoanelor implicate în activităţile audiate; 

- întreţine relaţii de colaborare cu celelalte servicii şi compartimente ale spitalului şi execută şi alte 

sarcini de control din partea conducerii, în cadrul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de lege; 

- examinează operaţiunile care fac obiectul auditului intern pe tot parcursul acestora, din momentul 

iniţierii până în momentul finalizării executării lor efective. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

COMPARTIMENT RELIGIOS 
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.261- Compartimentul religios este  organizat si functioneaza potrivit protocolului incheiat intre MS 

si Patriarhia Romana. Activitatea acestuia se exercita de catre preotul incadrat in unitate, la capela sau la 

patul bolnavulu. 
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Art.262- PREOTUL are următoarele atribuţii:  

-savarseste serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectiva cu 

acordul conducerii institutiei sanitare in cauza; 

- viziteaza cu regularitate bolnavii din unitatea in care isi desfasoara activitatea; 

- intretine convorbiri duhovnicesti cu bolnavii, cu membrii familiei sau apartinatorilor lor; 

- asigura servicii religioase in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele Taine; 

- tine un registru , la zi, cu activitatile pastoral - misionare desfasurate; 

- participa si sprijina solutionarea in spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar 

promovate de asociatii si institutii cu sau fara caracter religios , sau de la persoane 

particulare; 

- cultiva o atmosfera spirituala echilibrata a bolnavilor pentru a se evita prozelitismul de orice 

fel , si sprijina la cererea lor pe cei de alta confesiune, pentru a primi asistenta religioasa din 

partea cultului de care apartin; 

- colaboreaza cu personalul medical pentru a cunoaste starea bolnavilor si apartenenta 

religioasa declarata de catre pacienti; 

- poate acorda asistenta religioasa si salariatilor unitatii la solicitarea acestora; 

- poate fi invitat la Consiliul de Administratie al unitatii, contribuind la aplicarea normelor de 

deontologie, disciplina si morala crestina; 

- participa la activitatile organizate de Patriarhia Romana si de centrele eparhiale pentru 

personalul bisericesc; 

- propune in colaborare cu personalul medical crestin - ortodox un Sfant patron, ocrotitor al 

unitatii sanitare respective. 

-respecta prevederile din regulamentul intern si de organizare si functionare al unitatii; 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL IX 

 

DIETETICĂ ŞI BLOC ALIMENTAR 
 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE  

 

Art.263- Activitatea de pregătire a alimentaţiei se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, 

amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specific acestuia: 

Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

- receptia si depozitarea produselor alimentare neprelucrate; 

- spatii pentru prelucrari primare; 

- spatii pentru prelucrari finale; 

- spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi (depozit de zi) 

- oficiu de distributie; 

- control dietetic; 

- anexe pentru personal. 

Bucataria are circuit inchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare si evacuarea deseurilor 

menajere. 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. 

 

SECTIUNEA II-a 

ATRIBUŢII 
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Art. 264-  BLOCUL ALIMENTAR are următoarele atribuţii: 

- asigură activitatea de primire şi păstrare a alimentelor având în vedere, în principal, următoarele reguli 

de igienă şi administrative: 

a) primirea alimentelor în blocul alimentar se face doar a celor care sunt transportate cu 

mijloace specializate, în containere sau ambalaje anume destinate, separate distinct pe grupe de alimente 

b) primirea alimentelor se face numai dacă acestea au fost în prealabil recepţionate din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ de o comisie formată din cel puţin magazinerul depozitului de 

alimente şi un asistent medical dietetician; calitatea alimentelor recepţionate este consemnată sub 

semnătura celor care le recepţionează. 

c) primirea alimentelor de la depozitul de alimente se face pe baza listei zilnice de alimente, 

în prezenţa asistentului de dietetică sau a bucătarului care vor verifica atent calitatea alimentelor primite; 

d) păstrarea alimentelor în condiţii igienice conform reglementarilor legale in vigoare. 

- asigură activitatea de pregătire a alimentaţiei pacienţilor internaţi în spital, conform dietelor solicitate 

de către fiecare secţie şi a alocaţiilor de hrană prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 

- realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 

- controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi 

- circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; 

- controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile 

- bolnavilor despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere; 

- calculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

- întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

- -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 specific. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca 

 

 

SECTIUNEA II-a 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.265-ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN BLOCUL ALIMENTAR 

A) 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 să-şi însuşească instrucţiunile privitoare la igiena de la locul de muncă. 

Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 

- 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 
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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. 

- Asistentul medical de nutritie şi dietetică 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 preparate 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 păstra la frigider timp de 48 de ore. 

Art.266- ASISTENTUL MEDICAL DE NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ are în principal următoarele 

atribuţii şi responsabilităţi: 

- conduce, coordonează, organizează şi supraveghează activitatea echipei din blocul alimentar 

privind prepararea regimurilor alimentare profilactice şi terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi, 

conform prescripţiilor medicale. 

- controlează aplicarea şi respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, prelucrarea si 

distribuirea alimentelor 

- alcătuieşte regimul alimentar in funcţie de: 

1. indicaţia medicului 

2. indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni 

3. indicataţiile dietetice specifice fiecărei secţii in parte 

4. valorile, principiile, dorinţele, obiceiurile si religia pacientului 

5. alocaţie sau posibilităţi materiale /financiare 

6. numărul de porţii 

- Centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise pacienţilor în raport cu datele din foaia de 

observaţie, în baza foilor zilnice de alimentaţie întocmite de fiecare asistent medical şef de secţie 

- Întocmeşte zilnic reţetarul (desfăşurătorul de gramaj) unde specifică: 

1. alimentele ce fac obiectul regimurilor 

2. felurile de meniuri/ alimente pe regimuri alimentare 

3. gramajul/porţie (poate fi adaptat in funcţie de posibilităţi) 

4. numărul de porţii /regim 

5. numărul de mese 

6. înscrie cantităţile rezultate in fiecare rubrica a alimentelor 

7. totalul cantităţilor rezultate 

8. ajustează cantităţile rezultate în funcţie de unităţile de măsură ale alimentelor 

- Întocmeşte zilnic foaia de alimentaţie înscriind cantităţile de alimente totalizate in desfăşurător 

- Verifica zilnic: dieta şi regimul alimentar prescris, orarul de servire a meselor, calitatea alimentelor şi 

cantităţile calculate, numărul de porţii solicitate, normele de igiena la distribuirea şi servirea meselor, 

circuitul alimentelor; 

- Calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare; 

- Întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri si suplimente pentru secţii si urmăreşte ridicarea 

alimentelor preparate sub semnătura reprezentanţilor secţiilor/compartimentelor cu paturi; Transmite 

zilnic meniul la fiecare secţie/compartiment din spital şi verifică prin sondaj afişarea meniului în sala de 

mese; 

- Întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, meniul şi regimul alimentar pentru personalul de gardă; 
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- Urmăreşte respectarea numărului de porţii planificate si a gramajului înscris in desfăşurătorul de 

gramaje; 

- Respectă valoarea alocaţiei de hrană / bolnav / zi stabilite prin actele normative în vigoare; 

- Asistă la eliberarea alimentelor din magazia unităţii şi la depozitarea lor în condiţii de igienă în cadrul 

Blocului Alimentar. 

- Asistă la recepţia alimentelor primite de la furnizori si evaluează calitatea acestora in funcţie de 

cerinţele caietului de sarcini si a contractelor încheiate; 

- Are dreptul de a refuza de la furnizori orice aliment care nu îndeplineşte cerinţele organoleptice, fizico-

chimice, microbiologice,de transport şi igienico-sanitare, informând conducerea spitalului şi solicitând 

analiza de specialitate a probelor prelevate pentru control; 

- Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor; 

- Controlează respectarea circuitelor funcţionale; 

- Urmăreşte modul de păstrare, depozitare, conservare si etichetare al alimentelor ţinând cont de 

normele igienico-sanitare specifice fiecărui aliment in parte (carne, produse din carne, lactate, pâine, oua, 

legume, conserve, băcănie, etc); 

- întocmeşte planul de aprovizionare anual cu alimente, materiale de curăţenie, dezinfectante, obiecte de 

protecţia muncii, PSI, situaţii de urgenţă, birotică; 

- Instruieşte şi supraveghează respectarea de către personalul din subordine, a normelor in vigoare 

privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor de protecţia muncii, PSI, 

situaţii de urgenţă precum şi a regulamentului de ordine interioară şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare; 

- Propune dotarea Blocului Alimentar cu veselă, utilaje si ustensile de bucătărie, stelaje si utilaje de 

transport şi face propuneri pentru înlocuirea celor neutilizabile; 

- Solicita la nevoie aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi dezinfectante; 

- Întocmeşte graficul de activitate şi foaia colectivă de prezenţă conform condicii de prezenţă; 

- Întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru întreg personalul Blocului Alimentar; 

- Verifică zilnic condica de prezenţă şi contrasemnează condica de prezenţă; 

- Efectuează zilnic triajul epidemiologie al personalului împreună cu medicul coordonator sau medical de 

garda; 

- întocmeşte grafice de temperatura pentru spaţiile frigorifice şi frigidere şi înscrie zilnic temperature 

existentă în acestea; 

- Supraveghează zilnic, curăţenia, dezinfecţia si buna întreţinere a ustensilelor, veselei si a spaţiilor din 

Blocul Alimentar; 

- Anunţă zilnic la Serviciul tehnic defecţiunile apărute şi informează conducerea spitalului dacă acestea 

nu au fost remediate; 

- Anunţa prin SSCIN agentul DDD, pentru efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi a deratizării ori de câte 

ori este nevoie şi cel puţin la intevalele prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

- Supraveghează recoltarea probelor alimentare si păstrarea lor in mod corespunzător, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

- Elaborează caiete de sarcini pentru achiziţia de alimente şi participa în comisiile de licitaţii in vederea 

achiziţiilor de alimente; 

- Întocmeşte fişele de evaluare şi apreciere pentru personalul din subordine; 

- Respecta codul de etica si deontologie conform prevederilor legale în vigoare; 

- Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, protecţia muncii, PSI şi situaţii de urgenţă; 

- Respecta păstrarea secretului de serviciu si a secretului profesional; 

- Realizează periodic planuri de diete si meniuri; 

- Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic de către întreg personalul Blocului Alimentar; 

- Se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele 

conexe şi adoptă măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţii în blocul alimentar; 

- Asigură şi efectuează pregătirea profesională continuă a pesonalului din subordine; 

- Supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 

- Participă la formarea viitorilor asistenţi medicali de nutriţie şi dietetică aflaţi în stagiu practic în 

spital; 
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- Semnalează conducerii spitalului abaterile personalului din subordine de la regulamentul de ordine 

interioară şi de la respectarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi propune măsuri de remediere şi / 

sau sancţionare a personalului responsabil; 

- Participă la elaborarea de programe educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară; 

- Participa la conferinţe, expozeuri pentru înbunătăţirea cunoştinţelor din domeniu; 

-Evaluează calitatea şi cantitatea stocurilor de alimente existente (valabilitate, 

proprietăţi organoleptice, proprietăţi microbiologice); 

- Întocmeşte documentele de aprovizionare ritmică a Blocului Alimentar cu alimente pentru asigurarea 

continuităţii regimurilor igienico-dietetice; 

- Sesizează orice tentativă de intruziune şi propune măsuri de remediere şi preîntâmpinare a acestora; 

- Participă la raportul de gardă la solicitarea conducerii secţiei. 

Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

Art.267 - BUCĂTARUL – îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea asistentului medical de nutriţie şi 

dietetică şi are în principal următoarele atribuţii: 

- Are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

sarcinile de serviciu ce îi revin, fără a aduce prejudicii spitalului 

- Răspunde de păstrarea secretului de serviciu şi informaţiilor confidenţiale la care are acces când este 

cazul; 

- Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi 

informaţilor furnizate acestora; 

- Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea muncii, PSI, protecţia muncii, situaţii de 

urgenţă, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi răspunde de însuşirea şi aplicarea acestora; 

- Sesizeaza şeful ierarhic asupra oricărei probleme ivite pe parcursul derulării activităţii; 

- Respectă normele de securitate, sănătate şi igienă a muncii, normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor, de protecţie a mediului; 

- Respectă normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; 

- Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile, normele, instrucţiunile specifice, sistemului de 

management al calităţii, specifice postului; 

- Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al spitalului; 

- Primeşte alimentele conform meniurilor intocmite de asistentul medical de nutriţie şi dietetica; 

- Asigură repartizarea meniurilor conform indicaţiilor date; 

- Se îngrijeşte de repartizarea şi distribuirea mesei de la bucătărie spre secţii, ca acestea să se facă în 

condiţii igienice şi conform numărului de pacienţi şi regimuri/diete; 

- Verifică prin sondaj în ce cantitate au ajuns alimentele distribuite la pacienţi; 

- Este responsabil de păstrarea şi folosirea în condiţii optime a inventarului Blocului Alimentar (vesela, 

utilaje); 

- Efectuează toate lucrările de bucătărie în ce priveşte pregătirea meniurilor conform dietelor/ 

regimurilor alimentare prescrise; 

- Verifică calitatea şi cantitatea alimentelor primite de la magazia de alimente precum si depozitarea 

corectă a acestora; 

- Asigură pregătirea alimentelor cu respectarea prescripţiilor dietetice; 

- Răspunde de pregatirea la timp a mesei şi de calitatea alimentelor preparate; 

- efectuează verificarea alimentelor preparate îngrijindu-se de masa de proba pentru control, ingrijinduse 

apoi ca probele sa fie luate numai din alimentele pregatite şi servite pacienţilor; 

- Răspunde de corecta împăţtire a meniurilor pe porţii, organizând munca de distribuire a meniurilor pe 

secţii; 

- Urmăreşte şi răspunde de evacuarea tuturor resturilor alimentare; 

- Asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe; 

- Nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie; 



 
187 

- Participă la cursurile organizate în scopul ridicării nivelului său profesional şi indrumă activitatea 

practică a personalului bucătăriei; 

- Efectuează controalele medicale periodice ; 

- Participă la instructajul cu privire la protecţia muncii şi securitatea muncii precum şi la instructajul în 

domeniul situaţiilor de urgenţă 

-Execută şi alte sarcini primite din partea conducerii spitalului şi şefilor ierarhici pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a activităţii în blocul alimentar. 

- Are obligaţia să îndeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

îndatoririle de serviciu ce îi revin; 

- Se va abţine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii instituţiei; 

- Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu şi informaţiilor confidenţiale la care are acces când este 

cazul; 

- Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi 

informaţiilor furnizate acestora 

- Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea muncii,PSI şi răspunde de însuşirea şi aplicarea 

acestora 

- Sesizeaza şeful ierarhic asupra oricărei probleme pe parcursul derulării activităţii 

- Respectă normele de securitate ,sănătate, şi igienă a muncii,normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor , de protecţie a mediului. 

- Respectă normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. 

- Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile, normele, instructiunile specifice sistemului de 

management al calităţii, specifice postului. 

- Executa orice altă dispoziţie date de şeful ierarhic superior şi de Managerul spitalului 

- Respectă Regulamentul Intern al Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

- Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

ctivitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

CAPITOLUL X 

 

GARDEROBA 
SECTIUNEA I 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.268 - GARDEROBA este organizată în subordinea directorului de îngrijiri şi are în principal 

urmatoarele atributii: 

-preia pacientii pentru internare; 

-asigura pastrarea hainelor pacientilor in bune conditii pe toata perioada internarii; 

-se preocupa de starea de igiena a pacientilor inainte de intrarea in sectie; 

-asigura echipamentul pacientilor pe perioada internarii . 

Art.269- GARDEROBIERA  are următoarele atribuţii: 

1.preia pacientii pentru internare si se preocupa de igiena acestora; 

2.asigura echipamentul pentru pacientii care se interneaza; 

3.înregistrează în registrul de evidenţă toate efectele pacientilor internaţi, verificând să 

corespundă cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie ataşată 

la efectele înregistrate; 

4. depoziteaza hainele la magazie; 

5.verifică dacă efectele pacientilor nu sunt infestate; în cazul în care depistează că hainele, 

efectele pacientilor sunt infestate, acestea se pun în saci de nailon legaţi la gură, şi se anunţă 

serviciul specializat pentru efectuarea dezinfecţiei acestora; 

6.nu înstrăinează cheile de la magazie; 
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7.la externarea pacientilor din spital înapoiază acestora efectele personale conform bonului 

sau le predă membrilor familiei; 

8.are grijă ca pacientii, la rândul lor, să înapoieze lenjeria primită, dacă este cazul; 

9.asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a invetarului din magazii. 

10. respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta; 

11.poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie, pe care-l 

schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic 

personal, precum si ecusonul standard pentru identificare; 

12.respecta normele igienic- sanitare si de protecţia muncii;respecta normele P. S. I.; 

13.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; 

14.respecta secretul profesional ; 

15.respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei; 

16. asigura curatenia in sectorul ei de activitate; 

17.îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului; 

18,.transporta gunoiul si rezidurile alimentare la rampa de gunoi, in conditii corespunzatoare; 

raspunde de depunerea lor corecta in recipiente; 

19.curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza gunoiul; 

20.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; 

21.aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. Nr. 1226/2012) 

22.aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 

rezultate din activitati medicale. ( conform Ord.M.S. nr.1226/2012) 

23. au obligatia de a pastra toate obiectele personale minim 3 luni chiar daca pacientul a decedat,si de a 

pastra  bunurile de  valoare in seiful de valori de la garderoba conform procedurii. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile 

in activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul 

de calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

 

CAPITOLUL XI 

 

SPĂLĂTORIE 
SECTIUNEA I 

ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art.270- SPALATORIA este în subordinea directorului de îngrijiri şi are  urmatoarele 

atributii principale: 

-asigurarea integritatii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care sa raspunda 

de corecta conservare si manipulare a intregului inventar; 

-administratiea si gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale si gospodaresc 

primite in dotare de la magazia spitalului; 

-primirea din sectii, laboratoare 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; 
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-asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodaresc 

-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; 

-asigurarea efectuarii instructajului PSI si de protectia si securitatea in munca. muncii. 

Art.271- SPĂLĂTOREASA are următoarele atribuţii: 

- răspunde de materialele primite şi de inventarul din dotare. 

- exploatează în mod raţional utilajele din dotare 

- nu încarcă mai mult de decat este prevăzut rufe în maşina de spălat. 

- asigură desfăşurarea procesului de spălare în condiţii optime, respectându-se programul de 

înmuiere, spălare şi clătire a lenjeriei. 

- după spălare goleşte maşina în tavă şi o duce în dreptul storcătorului pentru stoarcere. 

- nu încarcă peste capacitate storcătorul şi echilibrează hainele astfel ca acesta să nu bată. 

- nu opreşte storcătorul manual. 

- foloseşte mănuşi, şorţ şi cizme de protecţie. 

- acţionează butonul de pornire şi/sau oprire al storcătorului numai de pe grătar sau covor de cauciuc. 

- respectă normele de protecţia muncii, precum şi măsurile specifice locului de muncă şi P.S.I. 

- duce la bun sfârşit orice alte sarcini primite de la şeful direct, precum şi de la şefii ierarhici 

superiori. 

- respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale 

Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 

Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

- sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile in 

activitatea depusa; 

- sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate si a obiectivelor specifice locului de munca. 

 

TITLUL V 

 

CAPITOLUL I 

 

REGLEMENTARI REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 
A. PROTOCOL PRIVIND COLECTAREA SI SCHIMBAREA LENJERIEI 

 

Art.272.- Colectarea si ambalarea la sursă a lenjeriei de spital se fac respectând Precautiunile 

Universale.Lenjeria murdară se colectează şi ambalează la locul de producere, în aşa fel încât să fie cât 

mai puţin manipulată şi scuturată, în scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a 

pacienţilor. Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. Rufele murdare nu 

trebuie atinse din momentul în care se ridică de la patul bolnavului până la maşina de spălat. Rufele vor fi 

transportate în saci care se desfac singuri, eliberând astfel rufele în maşina de spălat. Nu se permite 

scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până în momentul predării la spălătorie. 

        Personalul care execută colectarea şi ambalarea lenjeriei va trebui să verifice ca în articolele de 

lenjerie să nu rămână obiecte tăietoare-înţepătoare sau deşeuri de acest tip. Personalul care colecteaza şi 

ambalează lenjeria va purta echipament de protecţie corespunzător, inclusiv mănuşi, conform 
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prevederilor normativelor în vigoare privind protecţia muncii. După îndepărtarea echipamentului de 

protecţie se va spăla pe mâini. 

       Lenjeria bolnavului se schimba la un interval de maxim 3 zile sau ori de cite ori este nevoie 

daca se murdareste. Periodicitatea schimbarii echipamentului personalului se face in functie de gradul de 

risc. 

 Art.273- CIRCUITUL LENJERIEI 

Pentru lenjerie se va respecta obligatoriu doua circuite : unul pentru lenjerie curata si unul pentru lenjeria 

murdara.  

Circuitul lenjeriei murdare include : 

lenjerie murdara: spatiul de depozitare lenjerie murdara sectie  liftul nr. 3  hol subsol  camera de 

sortare Spalatorie  prespalare  spalare + uscare + calcare  depozitare temporara. 

Activitatea se desfasoara intre orele : 6
00 

– 7
00

 ; 10
00 

– 11
00 

; 14
00

-15
00

. 

Circuitul lenjeriei curate include : 

lenjerie curata : spatiul de depozitare din zona curata  culoar pentru lenjerie curata  liftul nr. 2  

magazie lenjerie curata sectie. 

Activitatea se desfasoara intre orele : 9
30

–10
30

; 17
00

 – 18
00

. 

Spalatoria se afla in incinta unitatii. 

Caruciorul se curata si se dezinfecteaza cu solutii dezinfectante. 

Scop : 

- evitarea  contaminarii mediului extern cu agenti patogeni proveniti de la pacienti ; 

- prevenirea infectarii persoanelor care o manipuleaza. 

Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct in sac , evatand manevre inutile (sortare, 

scuturare).Se interzice numararea si sortarea lenjeriei murdare in saloane, pe culoar sau alte puncte ale 

sectiei.    

 

B. EFECTUAREA CURATENIEI/DEZINFECTIEI IN SALOANE/REZERVE SI IN ANEXELE 

SANITARE 

Art.274- Curatenia si dezinfectia se executa zilnic si periodic. 

- Curatenia si dezinfectia zilnica in saloane/rezerve. – se efectueaza de 3 ori/zi,  la orele stabilite conform 

graficelor si programelor intocmite de fiecare asistent medical sef sectie/compartiment  

     In fiecare salon se incepe curatarea obiectelor mai putin murdare si se termina cu obiectele murdare 

(cosuri de deseuri, vasul de toaleta unde este cazul) . 

     Dezinfectia terminala(periodica): 

     Dezinfectia terminala (ciclica) in saloan se face dupa externarea bolnavilor, dupa inchiderea focarelor 

de infectie nosocomiala (I.N.), pe baza unui calendar alcatuit de catre responsabilii sectiilor, dar nu mai 

rar de min. 1 data/luna. 

     Intretinerea , curatenia si dezinfectia grupurilor sanitare sta la baza prevenirii infectiilor cu germeni, 

cum ar fi Pseudomonas, Proteus, Trichomonas, etc. si se executa de minim 3 ori pe zi conform graficului 

si aprogramului intocmit pe fiecare sectie/compartiment si ori de cite ori este necesar. 

 

C.PROGRAM DE DERATIZARE, DESINSECTIE 

Art.275- PLAN AL SECTOARELOR CU RISC EPIDIMIOLOGIC CRESCUT 

Unitatile sanitare ofera o mare diversitate de spatii unde cerintele de igiena sunt diferite. Starea 

de curatenie a unitatilor sanitare trebuie sa fie in concordanta cu gradul de asepsie al actelor medicale 

care se practica in acest loc. 

In functie de exigenta se poate realiza o clasificare a incaperilor unitatilor sanitare. 

Se disting 4 zone : 

Zona 1- cuprinde spatii unde nu circula bolnavi : cerintele de igiena sunt identice cu cele dintro-o 

colectivitate. (Holul de la intrarea principala, Servicii administrative, Servicii economice, Servicii 

tehnice(intretinere) 

Zona 2 - cuprinde sectoarele cu bolnavi neinfectiosi sau care nu au o sensibilitate inalta, (Holuri, 

Ascensoare, Scarile, Salile de asteptare, Salile de asteptare, Maternitati, Sectii medicale ,Psihiatrie, 

Sterilizarea centrala (zona destinata spalarii instrumentelor), 

Pentru zona 3 - obiectivul este de a evita propagarea germenilor la pacienti foarte sensibili (Pediatrie, 

Terapie intensiva, Urgente , Sali de tratament , Saloane , Laboratoare, Radiologie , Reanimare , Explorari 
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functionale, Sterilizarea centrala (zona curate, destinata impachetarii, sterilizarii si (zona curate, destinata 

impachetarii, sterilizarii si depozitarii materialului sterilizat , Zona destinata prepararii apei sterile , 

Grupuri sanitare, Bucataria.) 

Pentru zona 4 - tehnicile si metodele de lucru vor tinde sa obtina o curatenie exemplara pentru a evita 

aducerea germenilor dinafara (Neonatologia, Blocul operator, Blocul de nasteri, Sectii de arsi, Sectii 

unde se practica grefe , Sectii de oncologie, Compartiment de onco-hematologie) 

 

D.PROTOCOL PRIVIND CIRCUITUL ALIMENTELOR 

Art.276- Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii 

preparate,oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la pacienţi. 

      Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor, 

interzicanduse pastrarea lor de la o masa la alta. 

      Se pastreaza timp de 36 de ore la frigider,probe din fiecare aliment distribuit.In blocul alimentar 

exista frigider separat pentru probe, lactate, carne,oua.Fiecare frigider este dotat cu termometru si grafic 

de temperatura. 

       Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in recipiente de 

inox si acoperite cu capac, de catre personal stabilit cu atributii in acest sens conform programului stabilit 

si aprobat in Regulamentul Intern. 

 

CIRCUITUL ALIMENTELOR 

Art.277 Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii 

preparate, sala de mese , servirea mesei la bolnav.  

Blocul alimentar se afla in incinta spitalului.  

Servirea mesei se va face in sala de mese, iar pentru bolnavii netransportabili masa va fi servita la pat, 

ajutati de asistenta sau infirmiera.   

Transportul mancarii preparate se face cu carucioare din inox ,in vase acoperite cu capac si inchise cu 

personalul auxiliar instruite in acest scop(infirmieri).Transportul alimentelor se face pe urmatorul 

circuit :  

Pentru sectiile si compartimente din incinta sediului spitalului : 

 Bloc alimentar  liftul nr. 2  sectie  oficiu sectie  sala de mese sau salon. 

 Activitatea se desfasoara intre orele : 7
30

 – 8
30

 ; 12
00

 :13
00

 ; 18
00

 – 19
00.

 

Pentru sectiile exterioare ; 

           Bloc alimentar  liftul de alimente iesirea de langa camera de zarzavaturi  masina  oficiu 

sectie  sala de mese sau salon (cu program dirijat) 

 

PROGRAMUL DISTRIBUTIEI MESELOR PENTRU PACIENTI 

 

MIC DEJUN  7
30

-8
30 

GUSTARE 10
00

 

PRANZ 12
00

-13
00

  

GUSTARE 16
00

 

CINA 18
00

-19
00

 

Dupa servirea mesei , vesela murdara se strange la oficiu in chiuvete si se imerseaza in apa cu solutie de 

detergent pentru degresare.Vesela se spala , se dezinfecteaza si se clateste.Resturile alimentare se 

colecteaza in galeti speciale si se vor transporta respectand circuitul deseurilor menajere. 

 

E. CIRCUITUL BOLNAVILOR 

Art.279-  Internarea bolnavilor in spital se face prin biroul internari. 

La internare se va asigura bolnavului o stare de igiena individuala corespunzatoare (baie, deparazitare). 

Dupa aceasta operatiune si dupa intocmirea documentelor necesare internarii , bolnavul este condus pe 

traseul stabilit in sectia unde trebuie internat.  

In sectie bolnavul este predat asistentei de tura , care-l repartizeaza in salon si ii da primele indicartii 

referitoare la normele generale de comportament in sectie si in spital ,drepturile si obligatiile in calitate 

de pacient,circuitele pe care trebuie sa le cunoasca si sa le respecte, avand libertate de deplasare 

nerestrictionata(exceptie fiind perioadele de vizita medicala), cu respectarea circuitelor. 
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Pacientul va avea acces la registrul de sugestii si reclamatii, care se gaseste la nivelul fiecarui etaj. 

Circuitul bolnavilor in incinta spitalului este : 

- biroul de internari  garderoba + prelucrare sanitara  liftul nr. 1  sectie. 

 Internarea bolnavilor se face incepand cu ora 12
00

, cu exceptia urgentelor. 

 Externarea bolnavilor se face pana la ora 12
00. 

 Pentru consultul interdisciplinar care necesita deplasarea bolnavului se va folosi numai liftul nr. 1, iar 

bolnavul va fi insotit. 

 

 F. CIRCUITUL PERSONALULUI 

Art.280- Intrarea personalului medico sanitar in sectie /compartiment se face dupa ce si-au lasat lucrurile 

personale la vestiarele amplasate in subsolul spitalului. 

Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nosocomiale. 

Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala si colectiva care constau 

in : 

   - starea de sanatate ; 

   - portul corect al echipamentului de protectie ; 

   - igiena personala. 

Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului  este 

obligatorie.Frecventa schimbarii echipamentului pentru personalul care lucreaza in sectii si 

compartimente, se face zilnic sau ori de cate ori este cazul.De asemenea personalul medico-sanitar 

trebuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa nu poarte bijuterii in timpul serviciului. 

 Circuitul personalului in cadrul spitalului este : 

 poarta spitalului  intrare principala  vestiar  liftul nr. 4  sectie 

 

G. ANUNTAREA APARTINATORILOR IN LEGATURA CU DECESUL PACIENTULUI 

Art.281- Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 

două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat, acesta poate fi 

medicul curant, medicul de gardă. 

Medicul, informează aparţinătorii cu posibilitatea acordării asistenţei psihologice şi confesionale 

pentru membrii familiei decedatului. 

Pregăteşte documentatia necesara pentru a respecta prevederile referitoare la obligația efectuarii 

necropsiei sau a scutirii acesteia, conform reglementărilor legale in vigoare. 

Asigură identificarea decedatului prin aplicarea unei brăţări de identificare, 

Consemnează epicriza decesului în FOCG. 

Cele menționate mai sus se completează cu preverile legale in vigoare in materie. 

 

 

H. ACCESUL PACIENTILOR/APARTINATORILOR SI VIZITATORILOR LA REGISTRUL 

DE SUGESTII SI RECLAMATII 

 Art.282- La nivelul fiecarei sectie/compartiment exista recipiente inchise pentru depunerea 

reclamatiilor,plingerilor si sesizarilor 

La nivelul fiecarei sectie/compartiment exista un Registru de reclamatii si sesizari, care este 

numerotat, sigilat, stampilat si este disponibil tuturor pacientilor, apartinatorilor si vizitatorilor. 

Asistentul medical sef impreuna cu presedintele comitetului de analiza a reclamatiilor stabilit prin decizia 

managerului , periodic va colecta eventualele plingeri/sesizari din recipientele inchise pentru depunerea 

reclamatiilor, plingerilor si sesizarilor, le vor inregistra in Registrul de sugestii si reclamatii care va fi 

inaintat comitetului de analiza. 

Comitetul de analiza se intruneste si analizeaza si formuleaza raspuns , la fiecare reclamatie 

primita, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in registrul de Reclamatii si sugestii 

Serviciul statistica va tine evidenta tuturor reclamatiilor, plingerilor si va calcula toti indicatorii ce deriva 

si ii va prezenta comitetului director spre analiza. 

 

I. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
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 Art.283- Tot personalul unităţii are obligaţia sa respecte legislaţia in vigoare privind confidenţialitatea 

datelor. 

      La angajare şi ori de câte ori se impune, personalul compartimentului de resurse umane va 

efectua un instructaj al salariaţilor , care prin natura atribuţiilor de serviciu ce le revin, au acces la date 

confidenţiale pentru a-şi putea îndeplini sarcinile de serviciu. Efectuarea instructajului precum şi faptul 

că salariatul se obligă să respecte regimul confidenţialităţii datelor se consemnează în Angajamentul de 

confidențialitate, scris şi semnat de salariat, document ce face parte din dosarul personal al acestuia. 

      Personalul angajat in unitate are obligația: 

- sa respecte principiul apărării intimității, confidențialității si utilizării responsabile a informaţiilor 

obţinute in actul exercitării profesiei; 

- sa solicite informaţii despre viaţa privata a clientului doar in cazul in care acestea sunt relevante pentru 

actul medical; 

- sa păstreze confidenţialitatea atunci când prezintă un caz in mass media; 

- sa păstreze confidenţialitatea in timpul procedurilor legale, in măsura permisa de lege; 

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal care se prelucreaza electronic 

operatorul va lua masuri care vor consta in: 

- interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau 

dubioase. 

      Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie sa fie: 

- prelucrate cu buna-credința si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare; 

- colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu character 

personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifica nu va fi considerata 

incompatibila cu scopul colectării daca se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale, inclusiv 

a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum si cu 

respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele 

care reglementează activitatea statistica ori cercetarea istorica sau ştiinţifica; 

- adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior 

prelucrate; 

- exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele 

inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi 

ulterior prelucrate, sa fie șterse sau rectificate; 

- stocate intr-o forma care sa permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara 

realizării scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; 

- stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea menționata, in scopuri statistice, de cercetare 

istorica sau științifica, se va face cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, prevăzute in normele care reglementează aceste domenii, si numai pentru perioada necesara 

realizării acestor scopuri 

 

J. REGULI PRIVIND INTOCMIREA SI CIRCULATIA FOII DE OBSERVATIE CLINICA 

GENERALA 

Art.284- În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure 

în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 

1782 din 28 decembrie 2006, precum si prvederile Ordinului 1081/2007. 

Art.285-  Pe parcursul spitalizarii circuitul FOCG este urmatorul: 

In momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică Generală 

(F.O.C.G.); 

Pentru pacienţii cronici internaţi prin biroul internari cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau 

medicul specialist F.O.C.G. și cei internați prin UPU se întocmeşte la nivelul Biroului de Internări prin 

completarea Setului Minim de Date până la ora 15.00;     

Pentru pacienţii internaţi de urgenţă prin UPU după orele 15.00 se întocmeşte de catre registratorul din 

UPU prin completarea Setului Minim de Date;pacienţii se înregistrează imediat in sistemul electronic, o 

dată completate datele mai sus menţionate,  pacientul se prezintă pe secţia de profil, unde în F.O.C.G. se 

specifică:  

     - diagnosticul la internare - reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii 

spitaliceşti - se codifică dupa Clasificaţia Internaţională.  
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      - la nivelul secţiei, asistentul medical de salon care preia pacientul înregistrează în registrul de 

internări al secţiei pacienţii internaţi, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de 

mişcare a bolnavilor internaţi” şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii; 

     - investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii 

radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora; 

În cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul aceluiaşi spital 

- pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură F.O.C.G şi se stabileşte un singur 

diagnostic principal în momentul externării. 

In cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. se va transmite 

acestui compartiment; in cazul transferului in alta sectie se va completa epicriza de etapa; 

la externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant din  

secţia de profil şi eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al morţii, după 

caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant; 

tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către medic în momentul venirii şi plecării 

pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data; 

FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua. 

FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de 

spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient,in regim de spitalizare continua, in 

cadrul aceluiasi spital, fara intrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri; 

Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 12.00, după care, 

pentru pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi; 

Pacienţii internaţi de urgenţă dupa12.00 se nominalizează în “mişcarea” din ziua următoare; 

pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele de serviciu ale 

secţiilor, îi raportează asistentelor  dieteticiene la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare   

(meniu de urgenţă ); 

” Mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de către registratorul medical după registrul de mișcare 

zilnică a bolnavilor și se contrasemnează de asistentul șef de secție sau înlocuitorul acestuia care au 

responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 

Ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;în cazul unui pacient spitalizat care 

decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare; 

In momentul externării pacientului,  se specifică :  

   - data externării, 

   - ora externării, 

   - tipul externării, 

   - starea la externare, 

            - diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de 

către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia; 

Pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri 

Nominale. 

F.O.C.G. se arhivează lunar, iar  la încheierea trimestrului se depun pe baza procesului verbal la arhiva  

Spitalului. 

La nivelul unitatii sunt implementate proceduri care stabilesc măsuri tehnice şi organizatorice pentru 

îndeplinirea obligaţiilor referitoare la securitatea şi controlul sistemelor informaţice, în vederea asigurării 

confidenţialitătii datelor şi informaţiilor precum şi pentru păstrarea în siguranţă a acestora, în cadrul 

activităţii curente executatate de angajaţii spitalului. 

 

REGIMUL DE PASTRARE A FOCG  A PACIENTULUI IN PERIOADA SPITALIZARII 

Art.286- Pe toata perioada spitalizarii, FOCG va fi pastrata la registratura unde este acces limitat, astfel 

incat acesta  este restrictionat la medic, asistent medical , pacient (la cerere).Pe toata perioada de 

spitalizare pacientul are acces la documentele sale privind rezultatele investigatiilor,consultatiilor 

interdisciplinare,tratamentelor aplicate,  conform legii drepturilor pacientului. 

 

 ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG  

Art. 287- FOCG este intocmita de medicul curant al pacientului si contine toate informatiile medicale 

legate de pacient (diagnostic , evolutie, medicatie, investigatii, transferulpacientului, etc). 
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 FOCG este un act medico-legal cu acces limitat. 

 FOCG poate fi consultata de : 

 Pacient, la cererea acestuia sau a familiei daca pacientul nu are discernamant. 

 Organele judiciare ,dupa o cerere oficiala, in vederea desfusararii activitatii specifice de cercetare. 

 In cazul in care exista o dispozitie legala in acest sens (IML, Politie, Procuratura, Judecatorie). 

 Drepturile pacientului de a avea acces la FOCG: 

Pacientul are acces la FOCG ce contine informatii medicale  ce privesc propria persoana. De asemenea el 

are dreptul de a solicita si de a primi la externare, un rezumat scris al investigatiilor, tratamentului si 

ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.  

Aceste informatii au caracter confidential si pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da 

consimtamantul sau daca legea o cere in mod expres. 

Orice persoana, angajata a SMP are obligatia de a respecta drepturile pacientului  atunci cand acesta 

solicita accesul la actele medico-legale sau la rezultatul investigatiilor si procedurilor medicale. 

Pacientului care solicita accesul  la FOCG  i se va pune la dispozitie, pe perioada spitalizarii atat FOCG 

cat si toate rezultatele investigatiilor medicale.In cazul copiilor sau pacientilor fara discernamant, FOCG 

poate fi consultata de apartinatorii legali ai pacientului. 

La externare pacientul va primi bilet de iesire, scrisoare medicala care vor contine rezultatele  tuturor 

investigatiilor medicale , precum si afectiunile diagnosticate pe parcursul spitalizarii. 

Copie dupa FOCG se elibereaza dupa externare doar in urma solicitarii oficiale de catre institutii ale 

statului (IML, Politie, Procuratura, Judecatorie,etc); solicitarea se va depune la secretariat, se va aproba 

de catre manager dupa care se inainteaza solicitarea catre serviciul de statistica; acesta va lua legatura cu 

serviciul de arhiva  unde va fi identificata FOCG, se va face copie, care va fi semnata de manager “Copie 

conform cu originalul”.  

Odata FOCG arhivata, aceasta nu va mai fi inmanata pacientului decat in urma unei decizii oficiale in 

cazuri litigioase. 

 

TITLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 

        Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc 

activităţile unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi. 

        Prevederile regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de toţi 

salariaţii spitalului. 

       Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului atrage 

răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, penală după caz, în sarcina persoanelor 

vinovate. 

      Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii sau a uneia din subunităţi se vor 

consemna imediat în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

- Anexa nr.1 – Hotararea Consiliului Judeţean Alba nr.41/30.01.2014  privind structura organiyatorică; 

- Anexa nr.2 - Organigrama Spitalului; 

- Anexa nr.3 - Drepturile pacienţilor conform Legii nr.46/2003; 

- Anexa nr.4 - Obligaţiile pacientului, anexă la foaia de observaţie. 

     Prezentul Regulament a fost modificat ca urmare a modificarii structurii organizatorice 

şi intră  în vigoare  de la data de______________,  

 

MANAGER, 

               EC. COSARCA NICOLETA  

 

  SERVICIUL RESURSE UMANE, 

      EC. BOROS ADRIANA 

 

 

        CONSILIER JURIDIC, 

         JR. POP CRISTINA 
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Acest document  este proprietatea   SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA. 

Reproducerea integrală sau parţială este interzisă fără acordul scris al organizaţiei 

 

                                                                                                                        ANEXA Nr.3 

 

DREPTURILE PACIENŢILOR CONFORM 

LEGII Nr. 46/2003 

1. Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate. 

2. Discriminare = distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, 

sexului, vârstei, apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau 

antipatiei 

personale. 

3. Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical. 

4. Intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic 

preventiv, terapeutic sau de reabilitare. 

5. Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când 

nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în 

apropierea decesului. 

 

Drepturile Pacienţilor  

      Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin Ordinul 

Ministerului Sănătăţii Publice nr. 386/2004. 

      Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în 

conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii. 

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare. 

 

Drepturile pacientului la informaţia medicală 

 

      Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul 

de a le utiliza. 

      Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 

servicii de sănătate. 

      Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le 

respecte pe durata spitalizării. 

      Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor 

medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile 

propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor 

medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic. 

      Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile 

prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică. 

      Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 

terminologiei de specialitate, în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc 

la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de 

comunicare. 

      Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a 

alege o altă persoană care să fie informată în locul său.  

     Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi 

tratament, dar numai cu acordul pacientului. 

     Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor 

diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 

 

Dreptul pacientului privind intervenţia medicală 

 

  Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, 
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răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 

pacientului. 

     Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, 

personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia. 

     În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

     În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în 

procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

     În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii 

de arbitraj de specialitate. 

     Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici 

pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate. 

     Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 

produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu 

care acesta este de acord. 

      Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul 

medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu 

sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi 

dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu 

excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării 

unei culpe medicale. 

 

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 

 

      Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia. 

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

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

      În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie. 

      Pacientul are acces la datele medicale personale. 

      Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 

consimţământul pacientului. 

       Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

 

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale 

 

      În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă ia selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de 

tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. 

      Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de 

către Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului. 

      Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare 

necesare şi personal acreditat corespunzător. 

      Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea nr.46/2003 cazurile de urgenţă apărute în situaţii 

extreme. 

      Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

      Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de 

sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. 

      La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai 

aproape de cel familial. 
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      Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei 

forme de presiuni pentru a-1 determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 

reglementările de plată Legale din cadrul unităţii respective. 

     Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu 

respectarea legii. 

    Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la 

vindecare. 

    Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale 

publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de 

medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii 

comunitare disponibile. 

      Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în 

program continuu. 
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                                                                                                                            ANEXA Nr.4 

                                                                                            la F.O.C.G.nr. ……………………. 

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

1. Să prezinte la internare Cartea de identitate/Buletinul, precum şi documentele justificative 

care să ateste calitatea de asigurat; 

2. Să respecte programul spitalului; 

3. Să respecte ordinea interioară din spital, liniştea şi curăţenia; 

4. Să nu fumeze în spital; 

5. Să respecte regulile de igienă personală şi colective; 

6. Să manifeste grija faţă de bunurile din dotarea spitalului, iar în cazul în care din vina sa a 

deteriorat aceste bunuri să achite contravaloarea lor, în caz contrar se supune regulilor de drept civil; 

7. Să manifeste o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; 

8. Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea celorlalţi pacienţi; 

9. Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 

10. Să respecte regimul alimentar indicat de medic; 

11. Să poarte echipament de spital şi să nu părăsească incinta spitalului în acest echipament; 

12. Să respecte programul de vizită pentru a nu perturba activitatea medicală; 

13. Să nu producă zgomote care produc disconfort celorlalţi pacienţi; 

14. Să nu consume şi să nu introducă în spital băuturi alcoolice; 

15. Să respecte măsurile de prevenire şi combatere a bolilor cu transmitere; 

16. Să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite 

prin contractul cadru; 

17. Să se conformeze indicaţiilor medicale ale medicului curant şi asistentei de salon. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare 

 a Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014. 

            Luând în dezbatere; 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba ; 

-Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 2.574/2014 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii judeţene “Lucian 

Blaga”Alba; 

- Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 -  administrație publică locală, 

juridică și ordine publică : 

Având în vedere prevederile: 

- Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.91-(2), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba, urmând să aibă continutul prevăzut în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.117 din 26.05.2011 se abrogă. 

 Art. 3. Managerul Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; 

 -Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

 -Direcţiei juridică şi relatii publice; 

 -Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba; 

 -Biroului resurse umane. 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

           ION DUMITREL 

  

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                            MARIANA HURBEAN 

 

 

 

Alba Iulia, la 27. 02. 2014 

Nr.44 
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ROMÂNIA                          Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

JUDEŢUL ALBA                                                        nr. 44 din 27.02.2014    

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a  

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 
 CAPITOLUL I 

 Dispoziţii generale 

  

 Art.1 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 

colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte 

documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu Legea bibliotecilor nr.334/2002, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bibliotecilor publice. 

 Art.2 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi are 

personalitate juridică. 

 Art.3-(1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 

autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean 

Alba asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 

 (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi 

la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 

personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă 

politică, religioasă ori etnică. 

 Art.4 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are 

sediul în Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art.5  Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, lucrări 

de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană. 

  

 

 CAPITOLUL II 

 Atribuţii şi activităţi specifice 

 

Art.6 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul 

informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 

ori puncte de informare şi împrumut; 
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c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 

comunicare la distanţă; 

 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 

periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

 Art.7 Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba practică următoarele activităţi: 

a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, 

donaţii, alte surse; 

b) evidenţa primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în relaţia 

bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor 

conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt 

cuprinse integral colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

d) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 

solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în 

sălile de lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

e) împrumut interbibliotecar la cerere; 

f) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu 

autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 

g) evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în 

cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

h) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de 

legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

i) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 

Art.8 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: 
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- îndrumarea directă pe teren; 

- organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 

- elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 

- efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea 

cu carte; 

- perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

 Art.9 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile 

româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 CAPITOLUL III 

 Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 A. Structura colecţiilor 

 

Art.10 - (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi 

completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt 

formate din: cărţi, broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de 

documente româneşti sau străine, indiferent de suportul material. 

(2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 

- colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a 

bibliotecii, constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte 

documente grafice şi audio-vizuale, aparţinând producţiei editoriale curente 

sau retrospective, româneşti sau străine; 

- documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe 

corporale şi au regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, constituite în colecţii 

speciale, fiind considerate active fixe corporale şi sunt evidenţiate, gestionate 

şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

- colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi 

organizate în secţiile şi filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se 

constituie, în funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea 

colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii destinate împrumutului la 

domiciliu şi colecţii destinate consultării în săli de lectură, de audiţii, de 

informare şi documentare. 

Art.11 Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

trebuie să fie minim 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. 

 

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 

 

Art.12 Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă 

prin diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, 

sponsorizări sau activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art.13 Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se 

face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii 

pentru toate bibliotecile publice. 

Art.14 - (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-
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verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de 

casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc. 

(2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 

obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 

modalitatea procurării sau primirii acestora. 

(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori 

alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 

furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru 

remedierea situaţiei constatate. 

(5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie 

sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, 

răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art.15 - (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de 

bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de 

pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 

cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de 

regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe 

suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, 

CD, casetă, microfilm etc. 

Art.16 - (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe 

formulare tipizate, astfel: 

a) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se 

înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau 

ieşite, iar anual se face şi calcularea existentului; 

b) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, 

în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor 

în unităţi de evidenţă; 

d) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac 

parte din patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte. 

(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări 

decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se 

înscriu la rubrica „observaţii”. 

Art.17 - (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu 

respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi 

a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional. 

(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, 

inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

Art.18 - (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 

acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; 

pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, 

tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 
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(2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui 

volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei 

etichete, inclusiv cod de bare. 

 

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 

 

Art.19 - (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în 

documente, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de 

prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor 

specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat. 

(2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia utilizatorilor în 

maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

Art.20 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un 

sistem de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

a) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   prelucrare 

a colecţiilor, pentru uz intern;  

b) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice ale 

documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor 

autorilor şi/sau a titlurilor; 

c) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe 

domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 

d) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale; 

e) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, 

benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.; 

f) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit 

aşezării acestora în rafturi. 

 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 

 

Art.21 - (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 

împrumutului la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem 

de acces liber la publicaţii (la raft). 

(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau 

încăperi speciale. 

Art.22 Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 

colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art.23 - (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund 

material pentru lipsurile din inventar. 

(2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care 

nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a 

documentelor deteriorate sau distruse. 

Art.24 Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art.25 Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se verifică 

prin inventarieri periodice, astfel: 

a) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 

b) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 
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c) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 

d) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 

e) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art.26 - (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia 

scrisă a conducerii Bibliotecii Judeţene. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, termenele 

calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

(3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea 

inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, 

rezultatele acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, numeric şi valoric, 

pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de 

utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe 

borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 

rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de 

recuperare a eventualelor lipsuri. 

Art.27 - (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile 

legii şi ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

(2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru 

partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) 

cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare – 

primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 

 

 

CAPITOLUL IV 

 Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Art.28 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi 

a numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în 

vigoare. 

 Art.29 Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în 

alocaţia bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la 

populaţia judeţului Alba, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.30 – (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează 

prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama 

Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.31 Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor 

de serviciu elaborate de către directorul bibliotecii, pe baza regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art.32 Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 
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 CAPITOLUL V 

 Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Art.33 - (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către 

un director - manager, numit prin concurs, organizat conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legile nr. 269/2009 şi 284/2010 şi prin O.U.G. 68/2013, pe baza 

unui contract de management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului se 

realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 

 (3) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil şef. 

(4) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului şef se 

face de către director, potrivit legii. 

Art.34 Directorul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de organizarea şi 

funcţionarea bibliotecii  pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul 

Judeţean Alba, are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 

 Art.35 – (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 

de administraţie, cu rol consultativ. 

 (2) Consiliul de administraţie este condus de director, în calitate de preşedinte, şi este 

format din 5 membri, astfel: director, contabil şef şi 2 bibliotecari, desemnaţi prin decizia 

directorului, precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat de acesta. 

 (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează 

în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

 (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 

- analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi 

face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- urmăreşte aplicarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; 

- stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 

- stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 

 Art.36 – (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 

ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi 

al activităţii culturale. 

 (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în 

domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia 

directorului. 

 (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

- redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, 

pliante, afişe, programe); 

- avizează documentaţia şi programul cultural; 

- elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 

- monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele 

de date.  
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CAPITOLUL VI 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

Art.37 Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la 

drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Art.38 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa 

utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare 

secţie şi filială; 

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 

c) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 

d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi faţă 

de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 

e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la 

domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 

g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 39 - (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern 

care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin 

oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

(2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană 

care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 

(3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor 

legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

(4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 

(5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 

de nereclamarea pierderii acestuia. 

Art.40 În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru 

achiziţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se 

stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul 

comunităţii. 

Art.41 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate 

pentru persoanele dezavantajate. 

Art.42 Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor 

documente identice sau prin obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume. 

 

 

 CAPITOLUL VII 

 Dispoziţii tranzitorii şi finale ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art.43 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă şi 

profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 
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b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile 

naţionale şi internaţionale; 

c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor 

de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de 

sau în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art.44 –  (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de autoevaluare 

a activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, 

precum şi Consiliului Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  prevederilor 

legale. 

 Art. 45 – (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

normative în vigoare. 

 (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

 (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

       

 
         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii proiectului  

„Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din 

regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 februarie 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării şi 

asigurării sustenabilităţii proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în 

căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe 

o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului 

Accesare şi Coordonare Proiecte nr. 2354 / 13.02.2014; 

Văzând: 

- Scrisoarea de informare a Organismului Intermediar Regional POS DRU Regiunea 

Nord-Est nr. 1463/03.02.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1799/04.02.2014, 

privind aprobarea prealabilă a cererii de finanţare; 

Ţinând cont de: 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Cererii de propuneri de proiecte 

de tip strategic aferent POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active 

de ocupare” DMI 5.1. ,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr, 1 -  dezvoltare economică, bugete, 

strategii ; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- art. 9 din Ordonanţa 129/2000 republicată, privind formarea profesională a 

adulţilor;  

- art. 91 – (5) lit. „a” pct. 1 şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

   

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” (denumit în 



continuare Proiect) în valoare de 12.861.652,00 lei, finanţat în cadrul POS DRU 2007-2013, 

AXA 5. ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. 

,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 250.033,04 lei, reprezentând contribuţia Judeţului 

Alba la cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile ale Proiectului (inclusiv TVA eligibil). 

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a cheltuielilor 

neeligibile care pot surveni în perioada implementării Proiectului. 

 

Art. 4. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul 

de finanţare al Proiectului.  

 

Art. 5. Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra spaţiilor în suprafaţă 

totală de 220 mp, aflate la parterul şi etajul III al imobilului – clădire administrativă din 

localitatea Cugir, strada Victoriei nr. 8A, de la S.C. Parcul Industrial Cugir SA şi se pune la 

dispoziţia Proiectului în vederea asigurării funcţionării Centrului Regional de Resurse pentru 

Ocupare şi Formare Profesională, prevăzut a se realiza prin Proiect. 

 

Art. 6. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită deţinut de Asociaţia „Alba 

Manche Împreună” asupra spaţiului în suprafaţă de 40 mp, situat la parterul imobilului din 

Alba Iulia, strada Camil Velican (fostă Trandafirilor) nr. 9 şi se pune la dispoziţia Proiectului 

în vederea asigurării funcţionării Biroului pentru Servicii Integrate de Ocupare mobil, 

prevăzut a se realiza prin Proiect în Regiunea Centru. 

 

Art. 7. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 euro, echivalentul a 225.550 lei, din 

bugetul judeţului Alba, în vederea asigurării sustenabilităţii activităţilor desfăşurate prin 

Proiect. 

 

Art. 8. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Biroul Accesare şi Coordonare Proiecte vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte; 

- S.C. Parcul Industrial Cugir SA.  

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,    

     Ion DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                             Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr.45 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea implementării proiectului “Localizarea în interior și exterior a persoanelor 

și echipamentelor, cu ajutorul datelor publice“-“Indoor/outdoor LOCation and Asset 

management Through open gEodata (i-locate)“, finanţat de Comisia Europeană prin 

“Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)”, Acțiuni Pilot 

   

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2014; 

  

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

“Localizarea în interior și exterior a persoanelor și echipamentelor, cu ajutorul datelor publice“-

“Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open gEodata (i-locate)“, finanţat de 

Comisia Europeană prin “Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)”, Acțiuni Pilot;  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului accesare şi 

coordonare proiecte nr. 2424/14.02.2014. 

 

Văzând: 

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată sub nr. 8624/17.02.2014 

 

Ținând cont de: 

- Ghidul “Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)“ - Acțiune Pilot, linia de 

finanțare: CIP-ICT-PSP-2013-7, 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 – educație, cultură, tineret, ONG – uri și 

sport ; 

 

Având în vedere prevederile: 

-Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului “Localizarea în interior și exterior a persoanelor 

și echipamentelor, cu ajutorul datelor publice“-“Indoor/outdoor LOCation and Asset management 



Through open gEodata (i-locate)“, în valoare de 48.150 euro, finanţat de Comisia Europeană prin 

“Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)”, Acțiuni Pilot. 

Art. 2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va asigura cofinanțarea proiectului de 50% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 24.075 euro. 

Art. 3. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va asigura resursele financiare aferente 

costurilor neeligibile necesare implementării optime a proiectului. 

Art. 4. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Direcția Dezvoltare și Bugete vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, Consiliul Judeţean Alba; 

- Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                    SECRETARUL JUDEŢULUI 

                        Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014 

Nr.46 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013  

 
Consiliul județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2014; 

 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului de 
revizuirea Stemei Judeţului Alba; 

 raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 2577/ 
2014 privind însuşirea proiectului de revizuirea Stemei Judeţului Alba; 

Tinând cont de procesul verbal nr. 647 din 16.01.2014 privind informarea şi consultarea 
locuitorilor judeţului Alba cu privire la revizuirea Stemei Judeţului Alba şi procesul verbal nr. 
2013 din 07.02.2014 încheiat cu ocazia dezbaterii publice referitoare la proiectul de stemă; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - "Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică" 

Având în vedere prevederile : 
o art. 1 - (5) din H:G. nr. 25/2003 privind Metodologia de elaborare, 

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; 

o art. 91 – (1) lit.(f) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată; 

 În temeiul art. 97 – (1) și art. 115 –(1) lit.(c), din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, republicată, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se însuşeşte propunerea de revizuire a Stemei Judeţului Alba, sub forma unui 

scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de 
jos este despicat în două câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în mâna 
dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află un brad verde pe un oval 
auriu. 

Art.2. Modelul original al Stemei Judeţului Alba este prevăzut în anexă – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013 privind 
însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și se comunică: 
- Instituția Prefectului -  Județul Alba; 
- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
- Direcţia Tehnică; 
- Direcţia Dezvoltare şi Bugete; 
- Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 
- Direcţia Relaţii Pulbice şi Informatică. 

 
       PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 

                  ION DUMITREL                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                MARIANA HURBEAN 
Alba Iulia 27.02.2014     
Nr.47 



 
 
 
 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIA STEMEI JUDEŢULUI ALBA 
 
 
 
 
 

 Descriere: 
 

 Stema Judeţului Alba are forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii 

orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de jos este despicat în 

două câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 

- în primul câmp din partea de jos pe fond albastru se află un legionar roman 

de argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi 

ţinând în mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află un brad verde pe 

un oval auriu. 

 

Semnificaţia elementelor însumate: 

Coroana de oţel semnifică locul central al judeţului Alba în suita de 

evenimente istorice care au culminat cu Marea Unire de la 1918 şi încoronarea 

suveranului României Mari. 

 

Ostaşul roman exprimă intensul proces de romanizare desfăşurat în 

antichitate în zonă. 

 

Bradul verde pe un oval auriu reprezintă sigiliul lui Avram Iancu. 







ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                                 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC 
Voltrans SA 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  27 februarie  2014; 
      Luând în dezbatere: 
       -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către 
operatorul de transport rutier SC Voltrans SA; 
      -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 2586/17.02.2014 la Proiectul de 
hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Voltrans 
SA; 
     - Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – dezvoltare economică, 
bugete, strategii ; 
     Având în vedere: 
     -Art. 9-(2), lit. d) și 32-(1), lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
     -Art. 17-(1), lit. m), art.18-(1), lit. b) şi art. 43, lit. b) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare ;       
     -Art. 61 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 
     -Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane; 
     -Art. 91-(5), lit. a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  
 
                                                      HOTĂRÂRE: 
 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean 
Alba nr. 33 din 23 februarie 2012 pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, operatorului  de transport rutier SC Voltrans SA, cod de 
înregistrare fiscală RO 1772416, cu sediul în municipiul Sebeș, strada Mihail  
 



Kogălniceanu, numărul 48, Județul Alba- potrivit anexei-parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 martie 2014. 
 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 33 din 23 februarie  2012 se 
abrogă. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 
comunică; 
          -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
          -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
          -Operatorului de transport rutier SC Voltrans SA.  
 
 
 
PREȘEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
Ion Dumitrel                                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI                           
                                                                                                Mariana Hurbean 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27 februarie  2014 
Nr. 48 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
                 Anexă la hotărârea nr. 48 din 27 februarie 2014 

 
SC Voltrans SA 

 

Tarife în vigoare de la data de  
1 martie 2012 

(inclusiv T.V.A 24%) 
 

Tarife propuse începând cu data de  
1 martie 2014 

 (inclusiv T.V.A. 24%) 
 

Distanță 
 (km) 

Valoare 
bilet 
(lei) 

Distanța  
(km) 

 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

Distanța  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

1-3 3,50 1-3 116,00 1-3 4,50 1-3 143,00 

4-6 4,00 4-6 132,00 4-6 5,00 4-6 159,00 

7-10 4,50 7 137,00 7-10 5,50 7 164,00 

11-15 5,00 8 141,00 11-15 6,00 8 168,00 

16-20 5,50 9 145,00 16-20 6,60 9 172,00 

21-25 6,00 10 149,00 21-25 7,00 10 176,00 

26-30 6,50 11 153,00 26-30 7,50 11 180,00 

31-35 7,00 12 156,00 31-35 8,00 12 183,00 

36-40 7,50 13 159,00 36-40 8,50 13 186,00 

41-45 8,00 14 162,00 41-45 9,00 14 189,00 

46-50 8,50 15 165,00 46-50 9,50 15 192,00 

  16 170,00   16 197,00 

  17 173,00   17 200,00 

  18 176,00   18 203,00 

  19 179,00   19 206,00 

  20 182,00   20 209,00 

  21 186,00   21 213,00 

  22 189,00   22 216,00 

  23 192,00   23 219,00 

  24 195,00   24 222,00 

  25 198,00   25 225,00 

  26 202,00   26 229,00 

  27 205,00   27 232,00 

  28 208,00   28 235,00 

  29 212,00   29 239,00 

  30 215,00   30 242,00 

  31 219,00   31 246,00 

  32 222,00   32 249,00 

  33 225,00   33 252,00 

  34 228,00   34 255,00 

  35 231,00   35 258,00 

  36 236,00   36 263,00 

  37 239,00   37 266,00 

  38 242,00   38 269,00 

  39 245,00   39 272,00 

  40 248,00   40 275,00 

  41 252,00   41 279,00 

  42 255,00   42 282,00 

  43 258,00   43 285,00 

  44 261,00   44 288,00 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniţierii procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în 

vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii 

procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea înfiinţării unui parc 

ştiinţific şi tehnologic 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei 

Juridică şi Relaţii Publice, nr.2568/17.02.2014  

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 – cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri ; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice 

şi tehnologice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare 

şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi a Procedurii de 

admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici; 

- art.91-(2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1  Se aprobă iniţierea procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea 

înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic, cu sediul preconizat în pavilionul 

administrativ al SC Parc Industrial Cugir SA, proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

Art.2 Se aprobă participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi a Societăţii 

Comerciale „Parcul Industrial Cugir” SA la asocierea în participaţiune, alături de instituţii 

de învăţământ superior acreditate, agenţi economici şi asociaţii profesionale, în vederea 

înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 

- Societăţii comerciale Parcul Industrial Cugir SA; 

- Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

PREŞEDINTE,                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  Ion DUMITREL                                              Mariana Hurbean 

  

                                           

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014  

nr.49 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

Comercială „Parcul Industrial Cugir”SA 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.2569/17.02.2014  

Văzând prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 177/2013 privind numirea 

reprezentantului judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială Parcul Industrial Cugir SA şi aprobarea mandatului acestuia. 

            - Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – dezvoltare economică, 

bugete, startegii; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.91-(1) lit. a) şi alin.2 lit.d) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se alocă suma de 200.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societăţii 

Comerciale „Parcul Industrial Cugir” SA. 

 

Art.2 După majorarea capitalului social conform art.1, Societatea Comercială „Parcul 

Industrial Cugir” SA va avea un capital social de 2337511,18 lei. 

 

Art.3 Actul constitutiv al Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” SA se modifică 

potrivit reglementărilor cuprinse în art.1 şi 2 a prezentei hotărâri. 

 

Art.4 Se acordă mandat special domnului AITAI Marian Florin –reprezentantul Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale „Parcul Industrial 

Cugir” SA pentru a aproba majorarea capitalului social al societăţii conform art.1 şi 2 a 

prezentei hotărâri. 

  

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale „Parcul 

Industrial Cugir” SA, domnul AITAI Marian Florin. 

 



 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 

- Domnului AITAI Marian Florin; 

- Societăţii comerciale „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 

 

PREŞEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

            Ion DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  

                                          Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014  

Nr.50 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la societatea comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr.2747/18.02.2014  

Văzând prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;: 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 -  dezvoltare economică, bugete, 

strategii ; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.91-(2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se acordă mandat special domnului SECARĂ Victor Tudor în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA pentru aprobarea prelungirii pentru o 

perioadă de 1 an, a facilităţii de credit bancar multiprodus, în limita plafonului de 

2.300.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, domnul SECARĂ Victor Tudor. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 

- Domnului Secară Victor Tudor; 

- Societăţii comerciale Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 

 PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                      

            Ion DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                         Mariana Hurbean 

 

Alba Iulia, 17.02.2014  

Nr.51 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe   

în valoare de maxim 20.000.000 lei 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei, inițiat de 

domnul președinte Ion Dumitrel; 

 Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice si Direcţiei Dezvoltare şi 

Bugete nr. 2611/17.02.2014 cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub 

nr.49/17.02.2014 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, 

bugete, strategii”. 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes judeţean, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin:  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2010 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții, pentru obiectivul : “Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 

106L : Spring-Ungurei –Rosia de Secas km 0+000 – km 16+300, DJ 

107B:DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-Lim 

jud.Sibiu, km 19+059.00- km 21+686.00, DJ 107 :Alba Iulia-Teleac-Berghin-

Colibi- Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona- Jidvei-Cetatea de Balta lim 

jud.Mures, km 32+500-km 49+850.00’’ 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/2007- privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 

:„Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, 

Cîlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău, Județul Alba” 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea studiului 

de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuției Consiliului 

județean Alba la finanțarea proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Alba” finanțat in cadrul POS Mediu, cu modificările si 

completările ulterioare 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.24/27.01.2011 -  privind aprobarea 

proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu-



POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4- Implementarea Sistemelor Adecvate 

de Management pentru Protecția Naturii 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenţii, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit.b si alin (3) lit.b,  art. 104 alin. (1) 

lit. c) şi alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 

HOTARÂRE 

 Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 

maxim 20.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani. 

 Art. 2.- Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii şi/sau din 

emisiune de obligaţiuni. 

Art. 3. - a) Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

finanţarea integrală sau parţială, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de 

investiţii publice de interes judeţean care sunt specificate în Anexa la prezenta hotărâre. 

      b) În contextul participării la programele Uniunii Europene pentru realizarea 

unora dintre obiectivele de investiţii dintre cele specificate în Anexa la prezenta Hotărâre, 

pentru acele obiective de investiţii care vor fi aprobate pentru finanţare prin programele 

Uniunii Europene, sumele care se restituie prin cererile de rambursare, care provin din 

fonduri ale Uniunii Europene si se constituie astfel venituri la bugetul local vor fi alocate, 

după caz, pentru refinanţarea şi/sau rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1, sau vor 

fi redirecţionate pentru alte obiective de investiţii de interes judeţean stabilite prin 

Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

Art. 4. - Din bugetul local al Consiliului Judeţean Alba se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes judeţean; 

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.  
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Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia; 

 

   b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

   c) gradul de îndatorare al Consiliului Judeţean Alba 

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 

   e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

   f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

   Art. 6.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să stabilească şi să 

aprobe structura finală a finanţării rambursabile, elementele de detaliu pentru 

achiziţionarea serviciilor de creditare bancară,  precum şi orice alte caracteristici ale 

finanţării bancare, în funcţie de mediul economico-financiar, în concordanţă cu 

necesităţile specifice ale obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate. 

   Art. 7. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze în numele 

şi pentru Judeţul Alba contractul de finanţare, acordul de garantare al finanţării 

rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi derulării împrumutului. 

   Art. 8. Garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri se va 

realiza prin acord de garantare cu veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Alba. 

   Art. 9. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba. 

   Art. 10. -    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se 

înaintează şi se comunică: 

-     Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE,                    

ION DUMITREL                                                              CONTRASEMNEAZA                                                                                                                                                                

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                            MARIANA HURBEAN 
      

 

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014 

Nr.52  



Anexa  

                                                                                  la hotărârea Consiliului Județean Alba  

                                                                                   nr.52/27.02.2014 

 

Lista obiectivelor de investiţii 

Nr.crt. Denumire obiectiv investitii Valoare (lei) 

1. Reabilitare sistem rutier pe DJ 106L: Șpring-Ungurei-Roșia de 

Secas, km.0+000 - km.16+300; DJ 107B: DN1-Sântimbru-

Galtiu-Coşlariu-Mihalț-Colibi-Roșia de Secaș-lim. jud. Sibiu, 

km.19+059 - km.21+686, jud. Alba, Reabilitare sistem rutier pe 

DJ 107: Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secășel-Cergăul 

Mare-Blaj lim. jud. Mureș, km.32+500 km.49+850, jud. Alba 

lot II 

3.654.883,63 

2. Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor 

Daia Romana, Cut, Câlnic, Șpring, Doştat și a localității Rahău, 

jud. Alba 

2.041.329,37 

3. Proiect-Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa - obiective de investiții 
3.900.000 

4. Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Alba 10.403.787 

Total 20.000.000 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27/17.02.2013 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.02.2014; 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 27/17.02.2013 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică si al 

Directiei Dezvoltare si Bugete, nr. 2640/17.02.2014. 

Având în vedere prevederile: 

 art.91-(1) lit.”f”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 

administrației publice și institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - dezvoltare economică, bugete, strategii ; 

Văzând: 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/17.02.2014 privind aprobarea consumului lunar de 

carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului județean Alba, precum și 

pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Județean Salvamont Alba 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27/17.02.2013 

privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului 

județean Alba, precum și pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Județean Salvamont 

Alba, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în prezenta Anexă - parte integrantă a prezentei 

hotărâri;  

Art.   2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.03.2014; 

Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia gestionarea 

patrimoniului şi informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Gestionarea patrimoniului şi Informatică 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

- Serviciului Public Județean Salvamont Alba. 

 

 

  PREŞEDINTE,  

ION DUMITREL 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL JUDEŢULUI,           

MARIANA HURBEAN 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr.53 

 

 



 

 

 

                    Anexa  

la   hotărârea  nr. 53/27.02.2014 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

NORMATIVUL 

 

privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto  

al Consiliului județean Alba, precum și pentru autovehiculele din parcul auto  

al Serviciului Public Județean Salvamont Alba 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înmatriculare 
Marca 

Categoria de 

folosință 

Cota 

propusă 

-  litri - 

1 AB 01 PCJ TOYOTA COROLLA Transport persoane 150 

2 AB 01 CJA VOLKSWAGEN JETTA Transport persoane 150 

3 AB 02 CJA OPEL VECTRA Transport persoane 150 

4 AB 03 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 

5 AB 04 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 

6 AB 07 CJA DACIA LOGAN Control trafic 400 

7 AB 09 CJA DACIA LOGAN Transport persoane 150 

8 AB 11 CJA VOLKSWAGEN JETTA Transport persoane 150 

9 AB 14 CJA DACIA DOUBLE 1,9 D Autoutilitara 200 

10 AB 15 CJA FIAT DOBLO Control trafic 600 

11 AB 24 CJA MERCEDES BENZ Microbuz persoane 150 

12 AB 25 CJA FIAT DOBLO Control trafic 600 

13 AB 07 WMS MITSUBISHI L200 Autoutilitara 400 

14 AB 30 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 

15 AB 71 WPY DACIA DUSTER Autoutilitara 400 

16 AB 28 CJA DACIA DUSTER Control trafic 400 

17 AB 26 CJA RENAULT  IV Bibliobuz 600 

18 AB 03 WHW DACIA DUSTER Autoutilitara 400 

19 AB 05 HEP DACIA DOUBLE 1,9 D Autoutilitara 400 

20 AB 05 XBV LADA NIVA Autoutilitara 400 

21 AB 06 HZN LAND ROVER Autoutilitara 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea organizării şi desfăşurării în judeţul Alba a Reuniunii de lucru pentru  

prezentarea şi promovarea Programului Eurodyssee 

 

 
            Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

 Văzând:  

- Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în 

judeţul Alba a Reuniunii de lucru pentru prezentarea şi promovarea programului Eurodyssee; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice, respectiv al Direcției Dezvoltare și Bugete, 

nr. 2837/19.02.2014. 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – dezvoltare economică, bugete, strategii ; 

            Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 7 din data de 22 aprilie 1994 privind aderarea Judeţului 

Alba la Adunarea Regiunilor Europene şi ale Hotărârii nr. 212 din 20 decembrie 2007 privind Încheierea 

unui Acord de cooperare între Județul Alba și ARE. 

            Având în vedere prevederile art. 91 (1), litera „b”  şi (6), literele„a” şi „c” din Legea administraţiei 

publice locale    nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

  În temeiul art. 97 și 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 
HOTĂRÂRE 

 
            Articol unic: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea în judeţul Alba în perioada 2-4 martie 2014 a 

Reuniunii de lucru pentru prezentarea şi promovarea Programului Eurodyssee cu participarea doamnei 

Michele Sabban, - preşedintele Eurodyssee şi vicepreşedintele Regiunii franceze Ile de France - precum și 

finanțarea cheltuielilor în sumă de 30.000 lei.           

 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI                                                  

      MARIANA HURBEAN 

 
Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr. 54 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editat şi tipărit de Consiliul Judeţean Alba 
Adresa: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr.1, Jud. Alba 

Tel: 0258-813380, Fax 0258-813325 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
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