
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a  

Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019; 
  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate comun nr. 12664 din 19 iunie 2019 al Direcţiei juridice şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 9670 din 12 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12149 din 13 iunie 2019; 

- solicitarea nr. 9930 din 18 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12559 din 18 iunie 2019 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor 
de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98 din 25 aprilie 2019 şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 43 din 27 februarie 2014 îşi încetează aplicabilitatea la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 



Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  
            AVIZAT                   

                                               PREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI ALBA, 
                         Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 135 
Alba Iulia, 19 iunie 2019 



ANEXA nr. 1  la Proiectul de Hotărârea 

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA                       al Consiliului Judeţean Alba

nr. 135/19 iunie 2019

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL
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Spitalizare de zi
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Comp. terapie intensiva

Cabinet obst.ginecologie

Cabinet  pediatrie

Cabinet med.interna

Cabinet med. dentara de urgenta

Cab. Chirurgie vasculară

Dispensar TBC

Serv. informatica și statistică med

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie
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Managementul calitatii serviciilor medicale
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TOTAL POSTURI
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Comp. cronici

Cab. Psihiatrie

DIRECTOR MEDICAL

Comp. terapie intensiva

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Cab. Chirurgie generala

Cab. Neurologie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 
SPITALULUI 
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Comp. chirurgie vasculara
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Comp. nefrologie

1347
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POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ
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Sectia medicina interne Comp. reumatologie
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Comp. prematuri

Sectia cardiologie

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala
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Comp. chirurgie maxilo-faciala
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Sectia neonatologie
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Cab. Nefrologie
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Comp. rel. cu publicul și consiliere
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DIRECTOR FIN. CONTABIL
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DIRECTOR ÎNGRIJIRI

Laborator analize medicale 

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

MANAGER
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Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.
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Bloc alimentar
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Serv. de management al calitatii serviciilor med.
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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărârea
al Consiliului Judetean Alba 

nr. 135/19 iunie 2019

DENUMIRE 
FUNCȚIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE

NR 
POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1
2 DIRECTOR MEDICAL S COMITET DIRECTOR 1

3
DIRECTOR FIN. CONTABIL 
GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR ÎNGRIJIRI S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

5 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 6
12 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

13 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

17
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

28
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 11

29
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

30
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

35 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

38 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
34

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1
40 MEDIC SPECIALIST S MEDICI REUMATOLOGIE 1

41
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

42 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1
43 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

45 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 2

46 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 1

47 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
6

49 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 2

50
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

3

51 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1
54 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3
56 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

57 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

58
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

67
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 9

71 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

72
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

77 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

                                                                                        SECȚIA MEDICINĂ INTERNE                                                   32 PATURI                                                

Nr. total posturi

                                                       SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

                                                                                            SECȚIA GASTROENTEROLOGIE                                        25 PATURI
Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

Nr. total posturi
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79 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
29

80 MEDIC COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1
81 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1
82 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

83 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASIST MED 
GENERALIST 1

84 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASIST MED 
GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 3

88 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 1

90
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 2

91
REGISTRATOR MED. 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

94 INFIRMIERA M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 3

98 INGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 4
19

99 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CARDIOLOGIE  1
101 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2
106 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

108 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 2

109 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

122
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

124 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

125
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

126
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

127
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

131 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

133 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

138 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 5
40

140 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2
141 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  1

142
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

149
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

150 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

151
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

153 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

154 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

16

155 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1
158 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 3
159 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

160 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

162
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MEDICAL 
GENERALIST 2

                                                                                               SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ                                 29 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                13 PATURI   

Nr. total posturi
                                                                                                       SECȚIA CARDIOLOGIE                                               40 PATURI

Nr. total posturi
                                SECȚIA  CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI    10 PATURI

Nr. total posturi
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163 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

176
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

179 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

181
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

183 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 2

189 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

190 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

194 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

195 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

ONCOLOGIE MEDICALĂ 
CU COMPARTIMENT 
PALEAȚIE 1

196 PSIHOLOG PRACTICANT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

197
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

198 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

201
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

205
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

210 INFIRMIERĂ M PERSONAL AUXILIAR INFIRMIERĂ 5
16

211 MEDIC COORDONATOR S MEDICI HEMATOLOGIE 1

214 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

215
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

217 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2
7

218 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

219 MEDIC PRIMAR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

220
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MED 
GENERALIST 1

221 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

224
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

225 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

226
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

227
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

229 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

230 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

232 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
15

233 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 1
240 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 7
241 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

CHIRURGIE 
PEDIATRICĂ 1

242 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI CHIRURGIE TORACICĂ 1

243 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

Nr. total posturi
                              SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE          6 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE                                       5 PATURI

                                                                                            SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ                                    40 PATURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE        17 PATURI
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246
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

247 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

263
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 16

265
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

266
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

273 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

274 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

278 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
46

279 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1
281 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

283
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

284
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

285 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

288 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

289 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
11

290 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1

291
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

292 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
CHIRURGIE 
VASCULARĂ 1

293 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

294 MEDIC COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1
296 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 2

297 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

302
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

304 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

305
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

306 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

309 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

311 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
18

312 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

319 MEDIC PRIMAR S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 7

321 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

322 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

324
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

325 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                     SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE           8 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ   5 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                  COMPARTIMENT UROLOGIE                               20 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                 SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE                                    62 PATURI

Nr. total posturi

                                                      SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ         
                                                                                     MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ                           7 PATURI
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342
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 17

349 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

351
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

352
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

353 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

361 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 8

362 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

370 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
59

371 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEONATOLOGIE 1
373 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 2

376
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

378 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

379
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

380 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

382 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

383 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
13

384 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
385 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1
386 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

392
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

394
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

398 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4
15

399 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
400 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1
401 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI NEONATOLOGIE 1
402 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

406
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

407 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
9

408 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PEDIATRIE 1
412 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 4
415 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

416 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

418
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR PEDIATRIE 2

428
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

430 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

431
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

432
INSTRUCTOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

433
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

440 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

442 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

Nr. total posturi

                                                                                                     SECȚIA NEONATOLOGIE                                      15 PATURI

                                                      SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ      5 PATURI

Nr. total posturi
                                                             SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI            10 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                            SECȚIA PEDIATRIE                                            38 PATURI

Nr. total posturi
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35

443 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

447
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

448 INFIRMIERA M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1
6

449 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

453 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 4

456 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 3

457
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

458 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

470
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 12

472 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

473
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

474 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1
477 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

481 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

482 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

484 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

488 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

489 MEDIC COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1
491 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

492 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

495
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

496 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

497
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

498
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

499 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

502 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
14

503 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ORL 1
506 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3
507 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

508 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

513
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

514 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

515 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

519 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

520 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

522 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

                                                             SECȚIA PEDIATRIE  - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ                   5 PATURI  

                                                                                      SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE                  35 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                             SECȚIA  ORL                                                   20 PATURI

                                                             SECȚIA ORL  - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ   5 PATURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                    15 PATURI
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523 MEDIC PRIMAR S MEDICI
CHIRURGIE MAXILO-
FACIALĂ  1

524
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

525 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

526 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ATI 1
534 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 8
535 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 1

536
KINETOTERAPEUT 
DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

537 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

544
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

545 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

587
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 42

589 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

590
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

591
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

600 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 9

602 INFIRMIERA DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

606 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
81

607 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEUROLOGIE 1
613 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 6
614 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

615
KINETOTERAPEUT 
DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

616 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

639
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 23

640
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

641 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

642 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

643
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

658 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 15

659 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

662 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 3

669 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 7
63

670 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 1

672 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2
3

673 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

675
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

3

676 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1
679 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 3
681 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 2
682 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

Nr. total posturi
                                                                                                      SECȚIA NEUROLOGIE                                      63 PATURI

Nr. total posturi
                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTĂ                    5 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                            SECȚIA   BOLI INFECȚIOASE                                    42 PATURI

Nr. total posturi
                                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                  5 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                             SECȚIA ATI                                                        28 PATURI
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683 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

684
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

691
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

696 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

698
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

699 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

703 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

704 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

709 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 5
34

710 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

712
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

714
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

716 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

717 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

718 MEDIC COORDONATOR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 1

719 MEDIC PRIMAR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 1

720 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 1

721 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

725
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

726 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

727 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

728 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

729 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

730 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PSIHIATRIE 1
736 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

738 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

739 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

744
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

757
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

758
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

759
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

760 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU
INSTRUCTOR 
ERGOTERAP 1

773 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

775 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

779 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
50

Nr. total posturi
                                                                   COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                            8 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                     SECȚIA  PSIHIATRIE ACUȚI                             50 PATURI

Nr. total posturi
                                                                         SECȚIA  RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO       25 PATURI

Nr. total posturi
                                                       SECȚIA BOLI  INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                     4 PATURI
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780 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

782 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 2

783 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

784 ASISTENT MEDICAL ȘEF S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

786
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

792
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

793 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

794
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

797 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

799 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

800 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

801
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

802 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINA FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

803 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

804
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

805 PROFESOR CFM S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

807
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

808 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

814
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

815 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1
816 MASEUR M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

822 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

825 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
24

826 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0.5
826 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0.5
827 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI PSIHIATRIE 1

833
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

834 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

839 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

840 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

841 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

842 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
843 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCĂTAR 1

18

844 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

                                                   SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI  BALNEOLOGIE                                                                                                                                                         
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE                                          7 PATURI

Nr. total posturi

                                                      COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)                   22 PATURI

                                                                                                      STAȚIE HEMODIALIZĂ                                     4 APARATE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                    COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICĂ                  15 PATURI

Nr. total posturi
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845
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

848
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

849 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

850
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

851 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

853 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
10

854 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 1

863 MEDIC PRIMAR S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 9

865 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2
874 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 8.5

876 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
CU COMPETENțĂ ÎN 
UPU 2

876 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ DE FAMILIE 0.5
879 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

885 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
CU COMPETENŢĂ ÎN 
TOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATĂ 6

887 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI MEDICINĂ DE 2
888 MEDIC S MEDICI

MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 1

889 MEDIC S MEDICI
GENERALIST CU 
COMPETENȚĂ ÎN UPU 1

890 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

895
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

903
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

910

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT 7

937
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 27

945 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

958
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

959
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

959
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

960
SECRETAR DACTILOGRAF I 
A M PERSONAL SANITAR MEDIU

SECRETAR 
DACTILOGRAF 1

964
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 4

966 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 2

981 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 15

993 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 12

996 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

1006 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 10
153

1010 MEDIC DENTIST S MEDICI STOMATOLOG 4

1011
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

5Nr. total posturi
                                                                                                       SPITALIZARE DE ZI                                           25 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE                                        5 PATURI

Nr. total posturi
                                  UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ   
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1013 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 2

2

1014
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1016
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1018 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1019
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1020
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1021
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1022
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

1023
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1024
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1025 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1026
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1027 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1028 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1029
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1030
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1031
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1032 GIPSAR MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

1033
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1034
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1035
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1036
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1037 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1038
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1039
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1040
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                                                                                       CABINET  OFTALMOLOGIE

                                                                                                              CABINET  ORL

                                                                                                  CABINET NEUROPSIHIATRIE

                                                                   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

                                                                                       CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                                                                      CABINET PSIHIATRIE

                                            CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

                                                                                                 CABINET   NEUROCHIRURGIE

                                                                                                        CABINET NEUROLOGIE

                                                                                        CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

                                                                                                            CABINET PSIHIATRIE

                                                                                                          CABINET   UROLOGIE

                                                                                     CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

                                                                                           CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ

                                                                                  CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

 CABINET CARDIOLOGIE

                                                                                       CABINET GASTROENTEROLOGIE

                                                                                                   CABINET  REUMATOLOGIE

                                                                                                         CABINET  NEFROLOGIE

                                                                                                   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

                                                                                                        CABINET    PEDIATRIE

                                                                                                    CABINET  CHIRURGIE GENERALĂ

Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 
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1041
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1042
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1043 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

1044 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINĂ SPORTIVĂ 1

1045
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1046 MEDIC PRIMAR S MEDICI
GERIATRIE ȘI 
GERONTOLOGIE 1

1047
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1048 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ALERGOLOGIE ȘI 
IMUNITATE CLINICĂ 1

1049
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1050
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1051
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1052 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1053 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1054
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1055 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1056
STATISTICIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1060 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

1061
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

48

1062 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1069
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

1071
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

1072
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1073

TEHNICIAN SUPERIOR DE 
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN SUPERIOR 
DE IMAGISTICĂ, 
RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 1

1087
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

1091
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETICĂ 
GINECOLOGIE 4

1095 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

1096
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1109 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

1112 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

1113 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

                                                                                                     CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ

                                                                                                         CABINET PNEUMOLOGIE

                                                                                                     CABINET HEMATOLOGIE

                                                                                             FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ

                                                                                                       PUNCT DE RECOLTARE

                                                                                                     ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Nr. total posturi
                     ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE

                                                                                                          BLOC OPERATOR

                                                                                                       SALA DE GIMNASTICĂ

                                                                                                CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

                                                                                    CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

                                                                        CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
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1121 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
60

1122 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1
1

1123 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1132
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 9

1133
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1134 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

1135 FARMACIST ȘEF SECȚIE S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1137 FARMACIST PRIMAR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1138 FARMACIST SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1139 FARMACIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1150
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1151 REFERENT IA M PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT 1

1152 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
18

1153 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI LABORATOR 1

1154 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1
1155 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1156
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1158
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

6

1160 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1161 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1166
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1167
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

9

1168 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1169 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1170
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1171 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
4

1172 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1175 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1176
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1178
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

7

                                                                              LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
Nr. total posturi

                                                                          LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE

                            LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE 
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                         LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                                      UTS

                                                                                                                 STERILIZARE

Nr. total posturi
                                                                                                              FARMACIE SPITAL

                                                                 LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE

Nr. total posturi
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1179 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 1

1180 CHIMIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1183
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1184
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1185
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1186 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1187 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1189 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1191 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1192 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1198
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 6

1199 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1200
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1201 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1202 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1203 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1205 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1206 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1211
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 5

1212 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1213
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

10

1214
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0.5

1214 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0.5

1

1215 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1217
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1218
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1219 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

Nr. total posturi

                                                              LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
Nr. total posturi

                                                                                        LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

                                                     LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE 
SPECIALITATE

    LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL  ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
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4

1220 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1221
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1222 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

1223
MEDIC ȘEF SERVICIU 
MEDICINA LEGALĂ S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1225 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 2
1226 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1227
FARMACIST PRIMAR 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

FARMACIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

1228
CHIMIST PRNCIPAL 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

CHIMIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

1232

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL  MEDICINA 
LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 4

1233

ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT MEDICINA 
LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 1

1234 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 1

1235 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1236 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
14

1237
BIOLOG PRINCIPAL 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR BIOLOG 1

1238

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1239 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
3

1240 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1241

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1242

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1243 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 1
4

1244
MEDIC ȘEF SERVICIU 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1246
MEDIC PRIMAR ANATOMIE 
PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 2

1247

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1248
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1249 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICA 1

6

1250 MEDIC ȘEF SERVICIU S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1
1251 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

1252
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ 1

1254 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1255 AGENT D.D.D. G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

1256 AGENT D.D.D. DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

                                         SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                       LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
Nr. total posturi

                                                                          SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                        SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA

                                         SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

                                             SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
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1259 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

1260 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI
MUNCITOR 
NECALIFICAT 1

11

1261 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
COMPETENŢĂ 
PLANIFICARE 
MEDICALĂ 1

1262
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1263
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1265 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 2

1266 PSIHOLOG PRACTICANT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1267
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1268
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

1268
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

5

1270
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1270
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

1271
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

1272
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

4

1273
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1274
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1275
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1

1276
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1

1277 MEDIC COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1
1278 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1
1279 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PSIHIATRIE 1

1280 PSIHOLOG S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1281 ASISTENT SOCIAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1282
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1283
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1284 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1285 MEDIC ȘEF CSM S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

1287 MEDIC PRIMAR S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 2

1288 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
NEUROLOGIE 
PEDIATRICĂ 1

Nr. total posturi

                                                    CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI -  35 LOCURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                              CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

                                                                                                 CABINET MEDICINA MUNCII

                                                                                         CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                             CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

                                                                                                CABINET BOLI INFECȚIOASE 

                                                                  CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

                                         CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)

                                               CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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1289 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

1290 PSIHOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1291 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1292
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1294
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1295 ASISTENT MEDICAL  PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1296
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1297 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
13

1298
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1299
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1300 MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1
1302 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2
1304 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1305 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1306 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1312
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

1313
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1314
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1315
REGISTRATOR MED. 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1316 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1317 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
1318 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1319 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICA 
GINECOLOGIE 1

1320
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

1321
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

1322
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

6

1323 ȘEF SERVICIU S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE
JURIST/ECONOMIST/ING
INER/SOCIOLOG 1

1324 MEDIC S MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ 1

1324
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

1325
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0.5

1326
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL I S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

Nr. total posturi

                                                                                               COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

Nr. total posturi

                                                                                             CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                                                                              DISPENSAR   TBC

Nr. total posturi

                                                                                                        CABINET PEDIATRIE

                                                                                                 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
                                                                                                       CABINETE MEDICALE

                                                                                                         SPITALIZARE DE ZI                              20 PATURI
                                                                      CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

Nr. total posturi

                                                     SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

                                                             MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. total posturi

                                   COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
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1327
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL II S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

1329
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR JURIST/ECONOMIST 2

1330
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ECONOMIST 1

1331 REFERENT  I A M PERSONAL MEDIU REFERENT 1
9

1333
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

1334 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1335
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1336
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

1337 PREOT I S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE PREOT 1
1

1340 GARDEROBIER G PERSONAL AUXILIAR GARDEROBIER 3
3

1341
SPĂLĂTOREASĂ CU 
GESTIUNE M

PERSONAL AUXILIAR 
SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

1351 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 10
11

1352 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1357
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1358
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S TESA ECONOMIST 1

1359 REFERENT IA M TESA CONTABIL 1
1360 REFERENT CASIER IA M TESA CASIER 1

9

1361 ȘEF SERVICIU S TESA
ANALIST 
PROGRAMATOR 1

1362
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER DE SISTEM 1

1363
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ANALIST 1

1364
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1366
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

6

1367 ȘEF SERVICIU S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1372
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1374
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA

ECONOMIST/INGINER/J
URIST 2

8

1375 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1
1376 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1
1377 MUNCITOR CALIFICAT IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1
1379 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

5

1380 MUNCITOR CALIFICAT I MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1
1383 MUNCITOR CALIFICAT II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 3
1384 MUNCITOR CALIFICAT III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

5

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                               SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

                                                                                         SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE 
B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL

                                                                               COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
Nr. total posturi

                                                                                                                 SPĂLĂTORIE

                                                                                                       CONDUCĂTORI AUTO
Nr. total posturi

                                                                                                                       MAGAZIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                             GARDEROBĂ

Nr. total posturi

                                                                                                      COMPARTIMENT RELIGIOS

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                      SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT

Nr. total posturi

                                                                                                                     DIETETICA
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1385 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1390
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1392
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 2

1393
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ECONOMIST/SOCIOLOG 1

1394 SOCIOLOG S TESA SOCIOLOG 1
10

1395 ȘEF SERVICIU S TESA
JURIST/ECONOMIST/ING
INER 1

1396
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER 1

1397
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 1

1398
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S TESA INGINER 1

1399 ARHIVAR IA M TESA ARHIVAR 1

1400
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE DEBUTANT S TESA

INGINER APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1401 MUNCITOR CALIFICAT I M MUNCITORI INSTALATOR 1
1407 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ELECTRICIAN 6
1410 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI INSTALATOR 3
1412 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI MECANIC 2
1419 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI FOCHIST 7
1420 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ZUGRAV 1
1421 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI TÂMPLAR 1

1422 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI TELEFONISTĂ 1

1424 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI 2

1428 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI LIFTIERA 4
1429 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI LIFTIERA 1

35

1430 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI CROITOR 1
1431 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI CROITOR 1

2

1432
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL IA S TESA JURIST 1

1433
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL I S TESA JURIST 1

2

1435 AUDITOR GRADUL IA S TESA AUDITOR 2
2

1444 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI BUCĂTAR 9
1447 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 3
1450 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI BUCĂTAR 3

15
1450

AVIZAT
 PREŞEDINTE,  SECRETARUL JUDETULUI ALBA,

ION DUMITREL VASILE BUMBU

         

                                                         

                                                                                                    MUNCITOR SPAȚII VERZI

                                                                                             TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

                                                                                 SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
Nr. total posturi

                                                                                        RELAȚII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

                                                                                                             RESURSE UMANE

                                                                   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL

Nr. total posturi

                                                                                                           COMPARTIMENT AUDIT

                                                                                                     COMPARTIMENT JURIDIC

                              COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
Nr. total posturi

                                                                   ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE

TOTAL  POSTURI UNITATE

                                                                                                     BLOCUL ALIMENTAR

Nr. total posturi

                                                                                                       CENTRALA TELEFONICĂ

                                                                                          MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al  
Consiliului Judeţean Alba nr. 135/19 iunie 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE AL SPITALULUI 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA 

IULIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

TITLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GENERALĂ A 
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

 
CAPITOLUL I - DATE GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 2. 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 
și funcționează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art. 3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia furnizează servicii medicale în regim de 
spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatorie, asigurând totodată urgenţele medico-chirurgicale 
din Judeţul Alba. Prin Unitatea de Primire a Urgențelor, spitalul asigură asistenţă medicală de urgenţă 
în Judetul Alba. 

Art. 4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia funcţionează în subordinea Consiliului 
Judeţean Alba şi în exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, 
alte sisteme de asigurare, alte case de asigurări, Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba, organe 
ale administraţiei publice locale, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, Agenţia 
Naţionala de Protecţia Copilului, Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, conducerile altor unităţi 
sanitare şi cu alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii populaţiei. 

Art. 5. În raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotarea tehnică, Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia este un spital județean, dispune de o structură complexă de specialități medicale, 
aprobată prin Hotărârea nr. 152 din 24 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba, având 763 paturi din 
care 5 paturi închise temporar pentru spitalizare continuă și 25 de paturi pentru spitalizare de zi. 

Art. 6. Activitatea economică și tehnico-administrativă este organizată pe servicii, birouri şi 
compartimente funcționale conform structurii organizatorice stabilită de Comitetul director şi aprobată 
de către Consiliul Județean Alba. 

Art. 7.  În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1408/2010 privind aprobarea 
criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 
323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Ordinului 
Ministrului Sănătății 570 din 20.05.2011, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitate sanitară 
de categoria a-III-a. 

 
CAPITOLUL II – OBLIGAȚII GENERALE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ ALBA IULIA 
 

Art. 8. Obligațiile și atribuțiile Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, modul de 
organizare și funcționare a structurilor medicale și funcționale sunt reglementate prin norme elaborate 
de către Ministerul Sănătăţii şi supuse controlului acestuia.  

Art. 9. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a 
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinului Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor, Ordinului Farmaciștilor, a Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România sau a altor structuri profesionale. 

Art. 10.  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia asigură, prin intermediul Consiliului etic și al 
Consilierului de etică, promovarea valorilor etice și deontologice în rândul personalului, analiza și 
soluționarea sesizărilor care vizează probleme de etică, informarea cu privire la Codul de conduită 
etică al personalului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și monitorizarea respectării 
prevederilor acestuia.  



 

Art. 11.  Relațiile de muncă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia sunt 
reglementate de Codul muncii în vigoare, precum și de Contractul colectiv de muncă aplicabil și de 
prevederile Regulamentului Intern. 

Art. 12.  Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de 
calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, vârstă, 
rasă, convingeri politice şi religioase. 

Art. 13. Veniturile spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe 
bază de contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, precum şi din alte surse conform 
legii.  

Art. 14.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia monitorizează lunar execuţia bugetară, 
urmărind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 

Art. 15.  Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către 
conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi se 
aprobă de Consiliul Județean Alba. 

Art. 16. Contractul de furnizare servicii medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi se negociază cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba de către Managerul 
unităţii, în funcţie de indicatorii stabiliţi în Contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.  

Art. 17. 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. 18. Personalul încadrat are obligația să respecte prevederile Contractului-cadru privind 
condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a 
normelor de aplicare. În caz contrar acesta va fi sancționat disciplinar și va răspunde patrimonial 
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor conform 
Regulamentului Intern, Codului muncii și a principiilor răspunderii civile contractuale.  

Art. 19. Spitalul încheie contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate 
curative cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, precum şi cu Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Alba pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică. 

Art. 20. În cazul unor activități medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are 
specialişti competenţi în astfel de activități 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. 21. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are stabilit, documentat și implementat un 
sistem de management al calității propriu care este menținut și îmbunătățit continuu în conformitate 
cu cerințele standardului internațional de referință SR EN ISO 9001:2015 și legislația în vigoare. 

Art. 22. Toate structurile Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au următoarele obligații 
privind sistemul de management al calității : 

a.) să cunoască şi să respecte documentele sistemului de management al calității 
serviciilor medicale aplicabile în activitatea depusă. 

b.) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de 
managementul de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art. 23. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are stabilit, documentat și implementat un 
sistem de control managerial intern prin care asigură respectarea standardelor controlului intern 
managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

Art. 24. În cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este organizat și funcționează 
Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale care desfășoară activități 
antiepidemice având ca obiectiv prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale la pacienți și la 
personalul medico-sanitar si auxiliar al spitalului. 

Art. 25. Activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale se desfășoară într-un 
cadru organizat, ca obligaţie permanentă a fiecărui angajat al spitalului.  

Art. 26. Activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale face parte din 
obligațiile profesionale ale personalului şi este înscrisă în fişa postului fiecărui salariat. 

Art. 27. Circuitele funcţionale sunt stabilite prin proceduri interne, pentru a facilita o activitate 
corespunzătoare şi a împiedica contaminarea mediului extern, reducând la minimum posibilitatea de 



 

producere a infecțiilor și sunt obligatoriu de respectat de către angajați, voluntari sau elevi și studenți 
care sunt în stagiu clinic în spital. 

Art. 28. Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele: ATI, Bloc operator, Sală 
naşteri, Secţie nou-născuţi, Depozite de deşeuri medicale periculoase, Tablouri de distribuţie a 
energiei electrice si perimetrul grupurilor electrogene, Staţia de pompare a apei, Incinta rezervei de 
apa, Staţia de oxigen, Staţia centrală de distribuţie a gazului metan, Staţia de aer condiţionat 
(CYLERE., Centralele termice ale spitalului, Casa lifturilor, Staţia de Sterilizare, Laboratorul de 
analize medicale, Serviciul de Anatomie patologică, Saloanele rezervate în caz de apariţia unor focare 
de infecţii, Farmacia Spitalului, Stația de hemodializă, Bloc Alimentar, Spălătorie. 

Art. 29. Prin sistemul funcţional unic Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asigură: 
c.) Accesul populaţiei la asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie. 
d.) Unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu. 
e.) Continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea 

permanentă a medicilor din aceeași unitate, sau din alte unități sanitare diferite. 
f.) Utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de 

investigaţie şi tratament. 
g.) Dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii 

moderne. 
h.) Participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. 
i.) 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. 

 
CAPITOLUL III – ATRIBUȚII GENERALE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ ALBA IULIA 
 

Art. 30. În raport cu atribuțiile ce-i revin în asistența medicală, spitalul asigură: 
a.) Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi 

degenerative. 
b.) Acordarea de servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paliative, care 

cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, 
îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă. 

c.) Condiţiile de investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenței medicale (conform legislației în vigoare. şi răspunde de asigurarea lor. 

d.) Controlul medical şi supravegherea unor categorii de pacienţi. 
e.) Asistenţa medicală a mamei, copiilor şi tineretului, precum şi a vârstnicilor. 
f.) Acordarea primului ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă fără nici o 

discriminare legată de criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, 
etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau antipatii personale, indiferent dacă pacientul are sau 
nu asigurare medicală. 

g.) Respectarea protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin al Ministerului 
Sănătății. 

h.) Respectarea criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la 
Unitatea de Primire Urgențe (UPU) şi criteriile de transfer de urgenţă către alte spitale – stabilite prin 
norme de aplicare. 

i.) Obligația 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. 

j.) Respectarea obligației de a asigura un plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz 
de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice. 

k.) Stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora 
asupra stării de sănătate a populatiei. 

l.) Informarea pacientului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea 
consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor. 

m.) Efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale 
pacienţilor spitalizaţi. 



 

n.) Stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi. 
o.) Aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor. 
p.) Aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie. 
q.) 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. 

r.) Asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de 
infecţii asociate asistenței medicale. 

s.) Realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza 
contra incendiilor conform normelor în vigoare. 

t.) Limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioade de carantină, iar în unele secţii, 
de ex. nou născuţi, interzice vizitarea pe secţie (aceasta fiind permisă numai pe holuri.. 

u.) Încurajarea implicării aparţinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv 
copii 0-16 ani.. 

v.) 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. 

w.) 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. 

x.) 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. 

y.) 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. 

z.) Asigură, pe toată perioada spitalizării, gestionarea Foii de Observație Clinică 
Generală (FOCG) a pacienților internați cu respectarea procedurilor interne aprobate la nivelul 
unității. 

aa.) Asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea 
procedurilor interne în astfel de situaţii. 

Art. 31. Spitalul asigură: 
a.) Pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate. 
b.) Pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ. 
c.) Pachetul minimal de servicii – pentru neasiguraţi.  

Art. 32. (1) Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitalicească 
cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situația în care 
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii 
medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 

(2) Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare 
continuă sunt: 

a.) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are 
acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; 

b.) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului; 
c.) naşterea. 
(3) Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având 

obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de 
urgenţă nu se mai justifică. 

Art. 33.  (1) Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, 
paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau 
chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după 
caz, în funcţie de tipul de spitalizare. 

(2) În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de: 
a.) spitalizare continuă; 
b.) spitalizare de zi. 

Art. 34. Serviciile medicale spitaliceşti din cadrul pachetului de servicii medicale de bază, în 
regim de spitalizare continuă şi de zi, se acordă pe baza biletului de internare eliberat de către: 

a.) medicul de familie; 



 

b.) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de 
organizare; 

c.) medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; 
d.) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; 
e.) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate 

mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină 
dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în 
structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; 

f.) medicii de medicina muncii. 
Art. 35. Nu se solicită bilet de internare pentru spitalizare continuă, pentru acordarea 

serviciilor medicale din pachetul de servicii medicale de bază în următoarele situaţii: 
a.) naştere; 
b.) urgenţe medico-chirurgicale; 
c.) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament, 
d.) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a 
procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, 
şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea 
pedepsei într-un penitenciar- spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror 
afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; 

e.) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani; 
f.) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori 

medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 

g.) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire; 
h.) transferul interspitalicesc; 
i.) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare. 

Art. 36. Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are 
obligaţia: 

a.) Păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din 
serviciile medicale acordate asiguraţilor. 

b.) Acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu. 
c.) Respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile 

de trimitere în consulturi interdisciplinare. 
d.) Neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură. 
e.) Completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (inițiale). 
f.) Respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv 

suportarea sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze. 
g.) Aplicarea planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

 
CAPITOLUL IV – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 

 
Art. 37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, este spital judeţean, general, public, în care 

sunt cuprinse într-un sistem organizatoric şi funcţional unic următoarele structuri: 
 
Tabel 1. A.1. Secții și compartimente cu paturi  

Nr. 
Crt. Secția Nr. de 

paturi 
Compartimente 
în cadrul secțiilor 

Nr. 
paturi 

1. 
 Secția medicina internă 49 

 Comp.reumatologie 
 Comp.pneumologie 
 Comp.endocrinologie 

6 
6 
5 

2. Secția gastroenterologie 25   
3. Compartiment nefrologie 13   



 

Nr. 
Crt. Secția Nr. de 

paturi 
Compartimente 
în cadrul secțiilor 

Nr. 
paturi 

4. Secția cardiologie 50  Comp. terapie intensivă 
coronarieni 10 

5. Secția oncologie medicală 35  Comp. îngrijiri paliative 
 6 

6. Compartiment hematologie 5   

7. 
Compartiment Diabet 
zaharat, nutriție și boli 
metabolice 

17   
 

8. Secția chirurgie generală 60 

 Comp. neurochirurgie 
 Comp. chirurgie 

plastică, microchirurgie 
reconstructivă 

 Compartiment chirurgie 
vasculară 

8 
7 
 
 
5 

9. Compartiment urologie 20   
10. Secția obstretică ginecologie 62   

11. Secția neonatologie 30  Comp. terapie intensivă 
 Comp. prematuri 

5 
10 

12. Secția pediatrie 43  Comp. terapie acută 5 

13. Secția ortopedie și 
traumatologie 35   

14. Compartiment oftalmologie 15   

15. Secția ORL 25  Compartiment chirurgie 
orală maxilo-facială 5 

16. Secția ATI 28   

17. Secția neurologie 73  Terapie acută 
 Compartiment cronici 

5 
5 

18. Secția boli infecțioase 46  Comp. HIV/SIDA 4 

19. Compartiment dermato 
venerologice 8   

20. Secția psihiatrie 50   

21. Secția recuperare medicină 
fizică și balneologie 32 

 Comp. Recuperare 
medicală – ortopedie și 
traumatologie 

7 

22. Compartiment recuperare 
neurologie 15   

23. Comp. Psihiatrie cronici 
Baia de Arieș 22   

TOTAL  758 
Paturi pentru spitalizarea de zi și pentru însoțitori 
Spitalizare de zi 25 
Însoțitori 14 

Tabel 2. A.2. Structuri medicale fără paturi și alte structuri medicale funcționale 
Nr. 
Crt. 

Structură 

1 Stație de hemodializă 4 aparate 
2 Unitate Primiri Urgențe/ SMURD cu cabinet medicină dentară de urgență-5 paturi 
3 Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 

medicina interna  
cardiologie 



 

Nr. 
Crt. 

Structură 

gastroenterologie 
reumatologie 
nefrologie 
endocrinologie 
pediatrie 
chirurgie generala 
chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva 
neurochirurgie 
neurologie 
dermato-venerologie 
psihiatrie 
urologie 
ortopedie si traumatologie 
chirurgie maxilo faciala 
oftamologie 
ORL 
obstetica ginecologie 
psihiatrie 
neuropsihiatrie 
recuperare, medicina fizica si balneologie 
sala de gimnastica 
medicina sportiva 
geriatrie si gerontologie 
alergologie si imunologie clinica 
pneumologie 
hematologie 
punct de recoltare 
fisier - informatii 
chirurgie vasculara 

4 Bloc operator 
5 UTS 
6 Sterilizare 
7 Farmacie spital 
8 Laborator analize medicale 

- bacteriologie 
- imunoserologie, contagioase si planificare  familiara 
- biochimie 
- hematologie 

9 Laborator radiologie și imagistică medicală 
- computer tomograf 
- aparat RMN 

10 Laborator explorări funcționale 
11 Laborator endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica 
12 Laborator endoscopie bronsica 
13 Serviciul  județean de medicină legală 
14 Serviciul de anatomie patologică 

- compartiment citologie 
- compartiment histopatologie 
- prosectura 

15 Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale 
16 Cabinet planificare familială 
17 Cabinet medicina muncii 
18 Cabinet oncologie medicală 



 

Nr. 
Crt. 

Structură 

19 Cabinet boli infectioase 
20 Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
21 Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (educatie specifica. 
22 Cabinet diabet zaharat, nutritie și boli metabolice (picior diabetic. 
23 CSM Adulți – cu staţionar de zi 35 locuri 
24 CSM Copii 
25 Compartiment ergoterapie 
26 Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament) 
27 Dispensar TBC 
28 Centrul de Sanatate Multifunctional Ocna Mures 

Spitalizare de zi 
din care: 
medicina interna 
pediatrie 
obstetica-ginecologie 
Sali de tratamente 
Puncte de recoltare probe biologie 
Cabinet medicina interna 
Cabinet pediatrie 
Cabinet obstetrica ginecologie 

29 Serviciul de management al calității serviciilor medicale  
30 Comp. Internări- informații 
31 Dietetica  
32 Compartiment religios 
33 Garderobă 
34 Spălătorie 

Tabel 3. B. Structuri funcționale-Aparat funcțional  
Nr. 
Crt. 

Structură 

1 Serviciul financiar- contabilitate  
2 Serviciul informatică și statistică medicală 
3 Serviciul achiziții publice, aprovizionare si transport 

magazie 
conducători auto 

4 Serviciul resurse umane și relații cu publicul 
resurse umane 
relații cu publicul și consiliere 

5 
  
  
  
  
  

Serviciul tehnic administrativ și PSM 
muncitori indirect productivi  
centrala telefonică 
muncitor spații verzi 
activitate de intretinere, revizie tehnică ascensoare 
compartiment confectionare, reparare si intretinere inventar moale 

6 Compartiment juridic 
7 Compartiment audit 
8 Bloc alimentar 
 

CAPITOLUL V – FUNCŢIILE  SPITALULUI 
 
Art. 38.  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. 

Art. 39.  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. 

Art. 40.  Funcția de îndrumare tehnică și metodologică se realizează prin: 
a.) îndrumările metodologice realizate în structura spitalului; 
b.) îndrumare, sprijin şi control concret al modului de acordare a asistenței medicale în 

ambulatoriu; 
c.) urmărirea creşterii continue a calității actului medical; 
d.) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar; 
e.) analiza periodică a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale; 
f.) concordanţele de diagnostic, a cazurilor nevalidate, respectarea tratamentului şi alte 

aspecte. 
Art. 41.  Realizarea funcției de promovare a activității științifice este atributul tuturor 

subunităților din structura medicală şi se materializează în: 
a.) obligativitatea întregului personal medico-sanitar de a se informa şi de a-şi însuşi 

noutăţile ştiinţifice şi tehnice din domeniul medical; 
b.) participarea la cursuri postuniversitare şi de perfecționare profesională. 

Art. 42.  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. 

Art. 43. 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. 

Art. 44. 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 
 

CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE 
 

Art. 45. Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor 
managementului, prin luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale: calitatea şi actul 
medical. 

Art. 46. Spitalul se structurează, funcţionează şi se conduce distinct, pe următoarele activităţi: 
a.) management; 
b.) diagnostic şi terapie; 
c.) îngrijirea pacientului. 

Art. 47. Conducerea spitalului are menirea de a introduce metode noi chiar şi în structura 
organizatorică actuală în vederea eficientizării utilizării resurselor cum ar fi: 

a.) centrarea îngrijirilor pe pacient; 
b.) îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical; 
c.) acordarea unor autonomii secţiilor şi compartimentelor; 
d.) folosirea corectă a tehnologiilor; 
e.) creşterea competenţei profesionale a medicilor; 
f.) formarea unui număr adecvat de personal; 



 

g.) eliminarea polipragmaziei; 
h.) centralizarea îngrijirii unor afecţiuni; 
i.) informatizarea spitalului. 

 
CAPITOLUL II – MANAGEMENTUL SPITALULUI 

 
Art. 48. Managementul spitalului este asigurat de Consiliul de administraţie, manager şi 

Comitetul director. 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
Art. 49. În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, 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 a județului Alba; 
- 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; 
- 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. 50.  (1) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele: 
a.) Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale. 
b.) Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului 

aprobat prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean. 
c.) Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei. 
d.) Avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii. 
e.) Analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director 

şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
f.) Propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului 

director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.178 alin.1. şi la art.184 alin 1. 
din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Metodologia de desfăşurare a activităţii Consiliului de Administraţie al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este reglementată de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
MANAGERUL 

Art. 51.  Managerul încheie un contract de management cu Consiliul Judeţean Alba, conform 
prevederilor legale. 

Art. 52.  Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii 
organizatorice sunt următoarele: 

a.) Stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de 
normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 

b.) Aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din 
funcţie personalul spitalului. 

c.) Repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă. 
d.) Aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine. 
e.) Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director. 
f.) Numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii Comitetului director. 
g.) Încheie contractele de administrare cu membrii Comitetului director care au ocupat 

postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia 
sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. 



 

h.) Prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

i.) Încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea. 

j.) Stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă 
funcţii de conducere specifice Comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, 
programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară 
respectivă, în condiţiile legii. 

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

l.) Solicită Consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile 
legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile 
de la data stabilită în condiţiile menţionate. 

m.) Deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu 
medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal. 

n.) Repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru 
ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile 
prevăzute la pct. 13. 

o.) Aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat. 
p.) Înfiinţează, cu aprobarea Comitetului director, comisii specializate în cadrul 

spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, al căror mod de organizare şi 
funcţionare este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului și/sau în 
regulamente de organizare și funcționare proprii. 

q.) Realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă 
subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu 
privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate 
cu prevederile legale. 

r.) Aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

s.) Negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital. 
t.) Răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât 

pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de 
reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune. 

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

v.) Propune, ca urmare a analizei în cadrul Comitetului director, structura organizatorică, 
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Consiliul 
Judetean Alba, în condiţiile legii. 

w.) În situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul 
angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii 
organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru 
asigurarea acestora. 

x.) Analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului director, ai 
Consiliului medical şi Consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii 
activităţii spitalului. 

y.) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă 
(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii. 

z.) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
Art. 53. Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt 

următoarele: 
a.) Elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, 

planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului 
medical, şi îl supune aprobării Consiliului de administraţie al spitalului. 



 

b.) Aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza 
propunerilor Comitetului director, cu respectarea prevederilor legale. 

c.) Aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul director, la 
propunerea consiliului medical. 

d.) Aprobă măsurile propuse de Comitetul director pentru dezvoltarea activităţii 
spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. 

e.) Elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de administraţie rapoarte privind 
activitatea spitalului. aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical. 

f.) Îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenței 
medicale. 

g.) Dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a 
activităţii asumaţi prin prezentul contract. 

h.) Desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. 

i.) Răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de 
Ministerul Sănătăţii. 

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

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

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

m.) Negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau 
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor 
medicale. 

n.) Răspunde, împreună cu Comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii 
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței 
medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

o.) Negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Alba, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

p.) Poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate private. 

q.) Poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică a Județului Alba, în vederea 
derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu 
structura organizatorică a acestora. 

r.) Poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar 
la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura 
bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete. 

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

t.) Răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri 
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la 
înlăturarea efectelor acestora. 

u.) Răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă 
oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de 
asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de 
profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia. 

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

Art. 54. Obligaţiile managerului în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale sunt următoarele: 

a.) Răspunde de organizarea serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale,în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 



 

b.) Participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual 
al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

c.) Răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor 
cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. 

d.) Răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale al unităţii. 

e.) Răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie 
intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 
multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

f.) Răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor 
asociate asistenței medicale şi a consumului de antibiotice din spital. 

g.) Răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata 
trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe 
tipuri de infecţii şi pe secţii. privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de 
evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului 
antibioticelor de rezervă. 

h.) Răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse 
biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare 
a personalului medico-sanitar. 

i.) Răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii. 

j.) Controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu 
prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare. 

k.) Analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a 
sesizărilor serviciului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale. 

l.)  Verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform 
legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din 
unitate. 

m.) Solicită, la propunerea şefului serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere 
profesională de specialitate şi intervenţie în focare; angajează unitatea pentru contractarea unor 
servicii şi prestaţii de specialitate. 

n.) Reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce 
priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor 
fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.  

Art. 55. Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 
următoarele: 

a.) Răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi 
cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării 
ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către Consiliul de administraţie, 
în condiţiile legii. 

b.) Răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în 
raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei 
bugetare. 

c.) Răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 
administrare încheiate în condiţiile legii. 

d.) Răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din 
structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 



 

e.) Răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, 
Consiliului Judeţean Alba, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Alba. 

f.) Răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli Consiliului Judeţean Alba, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale. 

g.) Aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice. 
h.) Aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să 

se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului director. 
i.) Răspunde, împreună cu membrii Consiliului medical, de respectarea disciplinei 

economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului. 
j.) Identifică, împreună cu Consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea 

veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale. 
k.) Îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, 

conform legii. 
l.) Răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

Art. 56. Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 
a.) Aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după 

avizarea prealabilă de către Consiliul Judetean Alba. 
b.) Reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice. 
c.) Încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii. 
d.) Răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. 
e.) Încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, 

respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul 
Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 
învăţământ. 

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

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

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

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

j.) Transmite Consiliului Judetean 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. 

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

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

m.) Aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii. 

n.) Răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 

o.) Conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
p.) Propune spre aprobare Consiliului Judetean Alba, un înlocuitor de drept pentru 

perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii. 
q.) Informează Consiliul Judetean Alba cu privire la starea de incapacitate temporară de 

muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia. 
r.) Răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, 

economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi 
control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

s.) Respectă măsurile dispuse de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, după caz, 
în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public. 



 

t.) Răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile 
legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
acreditare. 

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

v.) Respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a 
Guvernului. 

w.) Elaborează, împreună cu Comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale 
şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte 
situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

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

y.) Asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât 
să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 
medicale; 

z.) Avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a 
şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o 
supune aprobării Consiliului Judeţan Alba. 

Art. 57. Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese 
sunt următoarele: 

a.) Depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile 
prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Consiliul 
Judeţean Alba. 

b.) Actualizează declaraţia prevăzută la punctul 1 ori de câte ori intervin modificări faţă 
de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a 
încetării funcţiilor sau activităţilor. 

c.) Răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. 
d.) Depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la punctele 1 şi 2. 
 

COMITETUL DIRECTOR 
Art. 58.  (1) În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Ministerului Sănătății. nr. 921/2006 
pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Comitetul director 
funcţionează în următoarea componenţă: 

- Manager; 
- Director medical; 
- Director financiar – contabil; 
- Director de îngrijiri. 

(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director, cu excepţia managerului 
spitalului, se face prin concurs organizat de managerul spitalului. 

Art. 59. Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii: 
a.) Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor scrise ale Consiliului medical. 
b.) Elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de 

servicii medicale al spitalului. 
c.) Propune managerului, în vederea aprobării: 

- numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 
vigoare; 

- organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 
conform legii. 

d.) Elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul intern şi 
Organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii. 

e.) Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri 
organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi 
alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, conform 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 



 

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

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

h.) Analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, 
pe care îl supune spre aprobare managerului. 

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

j.) Analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, 
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale. 

k.) Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză. 

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

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

n.) Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Consiliului Judeţean 
Alba la solicitarea acestuia. 

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

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

q.) Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, 
schimbarea sediului şi a denumirii spitalului. 

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

s.) Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. 
t.) Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează 

raportul anual de activitate al spitalului. 
u.) 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. 60. Atribuţii ale Comitetului director în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare 
a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a.) Organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 
elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia. 

b.) Se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice. 

c.) Aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

d.) Asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 
supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

e.) Efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate. 



 

f.) Verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de 
activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

g.) Se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 
diminuării riscurilor. 

h.) Se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, 
prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea 
diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

i.) Deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma 
sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori 
individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea 
drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale. 

j.) Asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru 
înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei 
medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii. 

k.) Asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni 
multiplurezistenţi. 

l.) Comitetul director al unităţii sanitare este abilitat să stabilească măsurile 
administrative corespunzătoare în cazul unei izbucniri epidemice. 

 
DIRECTORUL MEDICAL 

Art. 61. Directorul medical are următoarele atribuţii specifice: 
a.) În calitate de preşedinte al Consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea 

la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 
bugetul de venituri şi cheltuieli. 

b.) Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv 
prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii medicale. 

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

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

e.) Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului. 
f.) Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea 

şefilor de secţii şi laboratoare. 
g.) Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii. 
h.) Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din România. 
i.) Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea 

activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
j.) Analizează şi ia decizii în situaţia existentei unor cazuri medicale deosebite (de 

exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite 
etc... 

k.) Participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 
epidemii şi în alte situaţii speciale. 

l.) Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale 
sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. 

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

n.) Coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în 
documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date. 



 

o.) Ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă 
aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale. 

Art. 62. Atribuţii ale directorului medical în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare 
a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a.) Se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi 
protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de 
sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi 
condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate. 

b.) Răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 
implementarea măsurilor de limitare a acestora. 

c.) Răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară. 
d.) Implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în 
conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. 

e.) Controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale 
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

f.) Controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru 
supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi 
serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie. 

g.) Organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi 
efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, 
altele). 

h.) Controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse 
biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

 
DIRECTORUL FINANCIAR-CONTABIL 

Art. 63. Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii specifice: 
a.) Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, 

în conformitate cu dispoziţiile legale. 
b.) Organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi 

asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor. 
c.) Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de 

verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale. 
d.) Propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de 

venituri şi cheltuieli. 
e.) Asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 

indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare. 
f.) Participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de 

asigurări de sănătate. 
g.) 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. 

h.) Analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale 
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză. 

i.) Participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât 
mai eficientă a datelor contabilităţii. 

j.) Evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici. 
k.) Asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către 

bugetul statului, trezorerie şi terţi. 
l.) Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat 

în spital. 
m.) Asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate.  



 

n.) 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. 

o.) Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării. 

p.) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu 
privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului. 

q.) Îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.  

r.) 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. 

s.) Organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
financiar-contabile din subordine. 

t.) Organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 
mijloacelor materiale în unitate. 

Art. 64. Atribuţii ale directorului financiar-contabil în activitatea de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a.) Răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat. 
b.) Răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile 

necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale. 

 
DIRECTORUL DE ÎNGRIJIRI 

Art. 65. Directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii specifice: 
a.) Controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către 

asistenţii medicali şefi/ coordonatori, asistenţii medicali şi personalul auxiliar. 
b.) Organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi/ coordonatori de secţie 

/compartiment. 
c.) Monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia. 
d.) Monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică 

elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice. 

e.) Stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi/ 
coordonatori de secţie/compartiment, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate 
în cadrul unităţii. 

f.) Analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele 
de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei. 

g.) Colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea 
programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali. 

h.) Controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali. 
i.) 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. 
j.) Participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor 

medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora.  
k.) Analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din 

subordine. 
l.) Ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de 

internări. 
m.) Asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine 

a regulilor de etică profesională.  
n.) Ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor 

de tehnică aseptică de către personalul din subordine.  
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o.) 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). 

p.) 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 asociate asistenței medicale şi normelor privind gestionarea deşeurilor 
provenite din activităţile medicale. 

q.) Asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a 
legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă. 

Art. 66. Atribuţii ale directorului de îngrijiri în activitatea de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a.) Prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale elaborate de Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistenții 
șefi/coordonatori de secție/compartiment şi răspunde de aplicarea acestora. 

b.) Răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la 
nivelul unităţii sanitare. 

c.) Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 
regulilor de tehnică aseptică de către acesta. 

d.) Controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie. 
e.) Verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează 

respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 
f.) Propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu 

materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, 
cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. 

g.) Supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 
depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria 
dietetică, lactariu, biberonerie etc.. 

h.) Supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie. 
i.) Constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 
sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora. 

j.) Verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în 
secţii. 

k.) Coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 
infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare 
elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale. 

l.) Instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 
urmăreşte realizarea acestei proceduri. 

m.) Semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în 
rândul personalului. 

n.) Instruieşte asistenții medicali şefi/ coordonatori asupra măsurilor de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi 
personalul spitalului. 

o.) Coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi 
neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a 
acestora. 

p.) Instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului 
igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în 
cazurile de abateri. 

q.) Organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi 
procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora. 

r.) Răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară. 



 

s.) Răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse 
biologice pe secţii/compartimente. 

t.) Organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul 
implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu. 

 
CAPITOLUL III – FINANȚAREA SPITALULUI 

 
Art. 67.  (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este instituţie publică, finanţată integral 

din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. 
(2) Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile 

medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii. 
(3) Prin autonomie financiară se înţelege: 

a.) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, 
aprobat de conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; 

b.) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor 
proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor 
şi compartimentelor din structura spitalului. 

(4) 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 alineate, 
conform clasificaţiei bugetare. 

Art. 68. (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de 
sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţiile 
stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. 

(2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii 
medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 
publice locale şi ai CNAS, care, în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele. 

(3) Spitalul poate încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate 
curative cu casa de asigurări de sănătate, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică a Județului Alba 
sau, după caz, cu instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii pentru implementarea 
programelor naţionale de sănătate publică, în conformitate cu structura organizatorică a spitalului. 

Art. 69. (1) Veniturile realizate de spital în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu 
casa de asigurări de sănătate pot fi utilizate şi pentru: 

a.) investiţii în infrastructură; 
b.) dotarea cu echipamente medicale. 
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. 1. pot fi efectuate după asigurarea cheltuielilor de 

funcţionare, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile 
pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

Art. 70. (1) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: 
a.)  donaţii şi sponsorizări legate; 
b.) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; 
c.) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi 

furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; 
d.) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru servicii de alimentaţie publică, 

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

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

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

g.) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări 
private sau cu operatori economici; 

h.) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 



 

i.) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 
j.) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, după 

caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile 
stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate; 

k.) contracte de cercetare; 
l.) coplata pentru unele servicii medicale; 
m.) alte surse, conform legii. 

(2) Închirierea spaţiilor se va realiza fără afectarea circuitelor medicale şi desfăşurarea 
şi organizarea activităţii medicale. 

Art. 71. Spitalul încheie contracte cu Direcţia de Sănătate Publică a Județului Alba, pentru: 
a.) implementarea programelor naţionale de sănătate publică; 
b.) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii: cabinete de 
medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, CSM; 

c.) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activitatea de 
cercetare ştiinţifică în condiţiile legii; 

d.) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor 
medicale de medicină sportivă, cabinete TBC, cabinete CSM, cuprinse în structura organizatorică a 
spitalului, aprobate în condiţiile legii; 

e.) asigurarea cheltuielilor prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății la art. 100 alin. 7 şi, după caz, alin. 8 pentru UPU şi CPU cuprinse în structura 
organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii; 

f.) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I 
– VII. 

Art. 72. Spitalul încheie contracte cu institutele de medicină legală din centrele medicale 
universitare la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura organizatorică, precum şi a 
cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete. 

Art. 73. (1) Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de 
sănătate publică judeţeană şi autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia 
funcţionează, pentru: 

a.) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare, aflate în derulare şi 
finanţate, anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin programele 
de investiţii anuale ale Ministerului Sănătăţii; 

b.) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice 
locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din 
valoarea acestora; 

c.) reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale 
participă cu fonduri în cuantum de minimum 5% 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 autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu 
fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. 

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. 1. lit. b, c şi d şi 
listele spitalelor publice beneficiare se aprobă prin ordine ale ministrului sănătăţii, după publicarea 
legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt valabile pentru anul în curs. 

(3) Ordinele prevăzute la alin. 2. se aprobă în baza propunerilor făcute de structurile de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii în urma solicitărilor depuse la acestea. 

Art. 74.  (1) Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi 
servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente 
medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această 
destinaţie în bugetele locale. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate 
din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii 



 

minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în limita bugetului aprobat. 

Art. 75. (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de 
către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin 
ordin al ministrului sănătăţii, şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile 
subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor şi instituţiilor 
sanitare cu reţele sanitare proprii, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui. 

(2) Pentru spitalele publice din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
normele metodologice prevăzute la alin. 1 se aprobă prin ordin sau decizie a conducătorilor acestora, 
după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii. 

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

(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secţiile şi 
compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de 
administrare, încheiat în condiţiile legii. 

(5) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se monitorizează 
lunar de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(6) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, 
unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului 
sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, şi se publică pe site-ul Ministerului 
Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică sau pe site-urile 
ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii. 

(7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial şi consiliului 
local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale. 

(8) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv direcţiile 
medicale ori similare ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie analizează execuţia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale şi le înaintează Ministerului Sănătăţii, 
respectiv ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz. 

(9) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale se 
întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

Art. 76. În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea 
vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile 
legii. 

Art. 77.  (1) Auditul public intern pentru spitalele aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie se exercită în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu reglementările specifice 
ale acestora. 

(2) Controlul asupra activităţii financiare a spitalului public se face, în condiţiile legii, de 
Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii, de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau de 
alte organe abilitate prin lege. 

Art. 78. (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse: 
a.) cotă-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al 

spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar; 
b.) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
c.) sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare"; 
d.) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele 

exerciţiului financiar; 
e.) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii; 
(2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului. 
(3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind 

utilizat potrivit destinaţiei prevăzute la alin. 2. 
Art. 79. Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate 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. 

 
CAPITOLUL IV –CONSILII, COMISII ȘI COMITETE CARE 

FUNCTIONEAZA ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
ALBA IULIA 

 
Art. 80.  Pentru analiza unor probleme complexe care intereseaza activitatea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi subunităţile sale, se instituie următoarele consilii, comisii și 
comitete: 

 
CONSILIUL MEDICAL 

Art. 81.  Consiliul medical este constituit în baza art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este compus 
din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi are ca preşedinte pe directorul medical. 

Art. 82. (1) 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. 

(2) Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu alte structuri de la nivelul spitalului. 
Art. 83. (1) Alte atribuții 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. 

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. 
l.) 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. 

q.) Analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în 
spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului. 

r.) Elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

s.) Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii. 

(2) 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. 

(3) 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. 84. Consiliul etic este constituit conform art. 186 alin. 1. și 2. din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările apărute, şi este 
format potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea 
componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, din 7 
membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea componenţă: 

- 4 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului; 
- 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital; 
- 1 reprezentant ales al asociațiilor de pacienți. 

Art. 85. Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei 
supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului, printr-o decizie administrativă a managerului 
spitalului, după completarea declaraţiilor individuale ale membrilor Consiliului etic. 

Art. 86. Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii și are 
următoarele atribuții :  

a.) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului; 
b.) prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot; 
c.) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele 

periodice; 
d.) informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui 

loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia. 
Art. 87. Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită 

analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre 
membrii acestuia. 

Art. 88. Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele: 
a.) Promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-

sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului. 
b.) Identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului. 
c.) Primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi 

alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului. 
d.) Analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei 

vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 
 cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - 

cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia 
specifică; 



 

 încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, 
prevăzute în legislaţia specifică; 

 abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului 
medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

 nerespectarea demnităţii umane. 
e.) Emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de punctul 4. 
f.) Sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei 

speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului 
sau de către petent. 

g.) Sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face 
obiectul unei situaţii de malpraxis. 

h.) Asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul 
Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în 
aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic. 

i.) Întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările 
acestora. 

j.) Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul. 
k.) Aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului 

etic. 
l.) Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului. 
m.) Analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face 

propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia. 
n.) Analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al 

respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, 
pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului. 

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

Art. 89. La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă 
activitatea desfăşurată şi deciziile luate. 

Art. 90. Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în 
cadrul şedinţei Consiliului etic, urmând următoarele etape: 

a.) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările adresate sau care revin în 
atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea. 

b.) secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură confidenţialitatea datelor 
cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate. 

c.) secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului etic. 
d.) preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic conţinutul sesizărilor primite. 
e.) membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesizărilor primite şi propun soluţii de 

rezolvare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică. 
f.) în urma analizei, Consiliul etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, 

după caz. 
g.) secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de 

către toţi membrii prezenţi. 
h.) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, 

sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare. 
i.) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin. 
j.) managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent. 
k.) managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luate ca urmare a hotărârii sau 

avizului etic, către Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării. 
Art. 91. Avizele de etică şi hotărârile Consiliului etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un 

model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate spitalului 
în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare. 

 
 
 
 



 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A 
IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

LA NIVELUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA  
Art. 92. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare Comisie de 
monitorizare, îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat 
care să asigure îndeplinirea în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a 
obiectivelor Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.  

Art. 93. Activitatea Comisiei de monitorizare se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice, în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării 
metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prezentului Regulament. 

Art. 94. Atribuţiile Comisiei de monitorizare:  
a.) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează 

indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora. 
b.) Analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, 
aprobate de către conducerea spitalului, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor 
pentru aplicare. 

c.) Analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare 
managerului. 

d.) Analizează şi avizează revizuirea procedurilor formalizate şi le transmit spre aprobare 
managerului 

e.) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 
nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare de monitorizare de monitorizare, 
pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul 
compartimentelor. 

f.) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de 
gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de 
la nivelul compartimentelor. 

g.) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, având 
în vedere ca: 

 obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte 
componente ale măsurilor de control luate de către conducerea spitalului se 
cuprind în Programul de dezvoltare, care se actualizează, anual; 

 în Programul de dezvoltare se evidenţiază, în mod distinct, acţiunile de 
perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi 
pentru cele cu funcţii de execuţie. 

h.) La solicitarea auditorului intern, cu aprobarea managerului, analizează situatiile 
semnalate de acesta, în ședințele de lucru, ca reprezentând posibile riscuri, datorită neimplementării 
recomandărilor făcute de acesta si stabilește măsurile adecvate. 

 
COMISIA MEDICAMENTULUI ŞI COMISIA TERAPEUTICĂ 

Art. 95. Atribuţiile Comisiei medicamentului și comisiei terapeutice sunt:  
a.) Stabilește necesarul anual, cantitativ și calitativ, de medicamente și materiale sanitare, 

la nivelul unității, pe baza propunerilor medicilor șefi de secții.  
b.) Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente la nivelul 

spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului.  
c.) Analizează și face propuneri concrete Comitetului director, pentru rezolvarea 

situațiilor deosebite apărute în activitatea medicală, cu privire la deficiențele existente în 
aprovizionarea cu medicamente.  

d.) Monitorizează și evaluează activitatea de achiziție publică de medicamente, la nivelul 
spitalului, în conformitate cu necesitățile reale ale activității medicale.  

e.) Analizează și face propuneri concrete de optimizare a consumului de medicamente, 
păstrând raportul calitate/cost/încadrare în bugetul alocat.  



 

f.) Orice alte atribuții care decurg din acte normative sau hotărâri ale Comitetului 
director, care au legătură cu activitatea specifică.  

g.) Analizează depășirile de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, 
identificând cauzele și modul de ameliorare.  

h.) Analizează oportunitatea introducerii unor medicamente noi în cadrul programelor 
terapeutice din spital la propunerea scrisă a medicilor șefi de secții sau farmacistului șef. 

i.) Analizează și aprobă solicitările de rambursare a cheltuielilor cu medicamente, 
materiale sanitare, dispozitive medicale şi investigaţii paraclinice suportate de pacienții internați. 

 
COMISIA DE DIETĂ 

Art. 96. (1) Comisia de dietă - este numită prin Decizie internă a managerului unităţii şi este 
constituită din directorul de îngrijiri, personal administrativ şi asistenţi de dietă, iar preşedintele 
comisiei este medicul diabetolog. 

(2) Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori există solicitări. 
Art. 97. Atribuții ale Comisiei de dietă: 

a.) Întocmește și verifică existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni. 
b.) Verifică modul de realizare a regimurilor alimentare. 
c.) Verifică calcularea valorilor calorice şi nutritive pentru fiecare regim. 
d.) Verifică pregătirea și distribuirea alimentelor. 
e.) Verifică modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor. 
f.) Verifică respectarea circuitelor funcţionale în blocul alimentar. 
g.) Face propuneri pentru îmbunătățirea activității blocului alimentar 
h.) Verifică asigurarea și respectarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele 

parcurse de alimente de la recepţie până eliberarea către secţii. 
i.) Verifică asigurarea și respectarea controlului stării de sănătate al personalului 

Blocului Alimentar. 
j.) Avizează caietele de sarcini privind achiziția de alimente. 

 
COMISIA DE TRANSFUZIE ȘI HEMOVIGILENȚĂ 

Art. 98. (1) Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă este compusă din: 
- directorul medical; 
- delegat al centrului judeţean de transfuzie; 
- coordonatorul unităţilor de transfuzie sanguină; 
- reprezentanţi ai personalului sanitar  - medic specialități chirurgicale, medic specialități 

medicale, ATI, medic pediatru , farmacist, asistent coordonator UTS şi administrativ – 
compartiment financiar contabilitate. 

(2) Membrii comisiei se întrunesc de două ori pe an pentru evaluarea sistemului de 
hemovigilenţă sau ori de câte ori este necesar. 

Art. 99. Atribuțiile comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă: 
a.) Monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului. 
b.) Elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine. 
c.) Evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a 

tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital. 
d.) Monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului. 
e.) Organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul 

spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse 
severe. 

f.) 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. 

 
COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR INTRASPITALICEȘTI 

Art. 100. (1) Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are următoarea componenţă: 
- directorul medical- președinte 
- reprezentanţi ai personalului sanitar - medici specialități chirurgicale, medici specialități 

medicale,medic ATI, medic neonatolog – membrii 



 

- director de Îngrijiri  - secretar   
(2) Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti se va întruni semestrial și ori de câte 

ori este nevoie.  
Art. 101. Atribuţiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti sunt: 

a.) Analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, 
diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic.. 

b.) Evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, 
diagnosticul de externare şi final (anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de 
concordanţă diagnostică. 

c.) 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. 

d.) Aduce la cunoştinţa membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în 
vederea optimizării activităţii medicale. 

 
COMISIA DE PENTRU SELECȚIONAREA FONDULUI ARHIVISTIC 

Art. 102. (1) Comisia pentru selecționarea fondului arhivistic este numită prin decizia 
managerului, fiind compusă din: un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din 
rândul specialiştilor proprii. 

(2) Comisia se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului, 
pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică. 

(3) Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre 
eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, 
se înaintează spre aprobare comisiilor din cadrul serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. 

Art. 103. Atribuţiile comisiei sunt cele prevazute în legislaţia privind arhivele. 
 

COMISIA CENTRALĂ DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI INSTITUȚIEI 

Art. 104. Comisia centrală de inventariere a patrimoniului instituției se numeşte prin Decizie a 
managerului unităţii şi are următoarele atribuţii: 

a.) Efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere. 
b.) Efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor 

legale. 
c.) Efectuarea inventarierii bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie. 
d.) 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. 

e.) Întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii şi le supune spre aprobare: 
f.) Face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere. 
g.) 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. 

COMISIA DE ANALIZĂ DRG 
Art. 105. Componenţa Comisiei de analiza DRG este propusă de către Consiliul medical şi 

aprobată în şedinţa Comitetului director, fiind numită prin decizie internă de către manager. 
Art. 106. (1) Atribuţiile Comisiei de analiză DRG sunt: 

a.) Analiza corectitudinii codificării în sistem DRG. 
b.) Colaborarea cu persoanele/firma implicată în auditarea pentru sistemul DRG. 
c.) Implementarea măsurilor şi corecturilor sugerate de auditorul DRG. 
d.) Prelucrarea şi sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii şi compartimente 

şi transmiterea lor spre rezolvare auditorului DRG. 
e.) Instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem DRG. 
f.) Îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem DRG la nivel de secţii. 
g.) Urmărirea concordanţei între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu 

diagnosticul la externare. 
h.) Evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor şi a procentului pacienţilor cu 

intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile cu profil chirurgical. 
(2) Comisia DRG se va întruni ori de câte ori este nevoie. 



 

(3) Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei DRG vor fi 
înaintate spre analiza Consiliului medical şi managerului unităţii. 

 
COMITET DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Art. 107. 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. 

Art. 108. 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. 

Art. 109. (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are urmatoarele atribuţii: 
a.) Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă. 
b.) Urmareşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării 

prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. 
c.) Analizează factorii de risc de accidente şi impacientire profesională, existenţi la 

locurile de muncă. 
d.) Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

impacientirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
e.) Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi impacientirilor 

profesionale. 
f.) Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă. 
g.) 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. 

h.) 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. 

i.) Verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului 
individual de protecţie, tinând seama de factorii de risc identificaţi. 

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

k.) Reprezentanţii lucrătorilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă au fost aleşi 
pe o perioadă de 2 ani. 

(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi 
specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din Comitetul de securitate şi 
sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi. 

(3) Comitetul funcţionează în baza Regulamentului propriu de funcţionare a 
Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

(4) Componenţa Comitetului  de Securitate şi Sănătate în Muncă va fi adusă la 
cunoştinţă tuturor lucrătorilor spitalului de către secretarul Comitetului.  

 
COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTĂRII MANAGEMENTULUI 

CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI SIGURANȚEI PACIENȚILOR ȘI DE PREGĂTIRE A 
SPITALULUI PENTRU ACREDITARE 

Art. 110. Comisia funcționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al 
”Comisiei de coordonare a implementării sistemului de management al calității serviciilor și 
siguranței pacienților”. 



 

Art. 111. (1) Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele: 
a.) Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al 

managementului calității și siguranței pacienților, pe care le supune analizei Consiliului medical. În 
acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității serviciilor 
rezultate din analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților se regăsesc în planul de îmbunătățire a 
calității, funcție de fondurile financiare la dispoziție. 

b.) Înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor 
serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei structuri din 
cadrul unității sanitare precum și a standardelor de calitate. 

c.) Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor unității în vederea 
îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității, fiind în acest sens obligat să facă 
propuneri fundamentate legal. 

d.) Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor și obiectivelor 
referitoare la managementul calității declarate de managerul spitalului (prin planul strategic și/sau 
planul de management.. 

e.) Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din 
Planul anual al managementului calității și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea 
sincronizării acestora. 

f.) Prin membrii săi, pune la dispoziția SMCSM informațiile necesare întocmirii analizei 
modului de respectare a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de 
întârziere și adoptării măsurilor în consecință. 

g.) Susține în permanență SMCSM în atingerea obiectivelor/activităților care privesc: 
reacreditarea spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a 
conceptului de ”Calitate“. 

h.) Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informațiilor 
privind stadiul implementării sistemului de management al calității, precum și a măsurilor de 
remediere/înlăturare a deficiențelor constatate. 

i.) Pune la dispoziția SMCSM informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru 
monitorizarea implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să 
fundamenteze măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul spitalului. 

j.) Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar SMCSM, să evalueze punctual, 
nivelul de conformitate a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor 
sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularități. 

k.) Sprijină SMCSM în asigurarea permanentă a fluenței comunicării inter-instituționale, 
în scopul urmăririi de către ANMCS. a conformității spitalului cu cerințele standardelor de acreditare 
și cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării, asigurând în 
acest sens desfășurarea în bune condiții a activităților impuse prin Ordinul președintelui ANMCS. nr.  
639/2016 pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate”. 

l.) Face propuneri privind participarea anuală a propriilor membrii, la minim un curs, 
forum, conferință sau altă formă de pregătire profesională organizată sub egida ANMCS., care are ca 
subiect managementul calității serviciilor de sănătate și/sau privind auditul clinic/intern, pe care le 
înaintează managerului în vederea luării de decizii. 

m.) Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor și 
valorilor calității, conform misiunii asumate de către spital și  se preocupă de implementarea și 
dezvoltarea și armonizarea mediului ambiental (cultura organizațională. și culturii calității în spital, 
având în acest sens obligația de a aviza Codul de conduită existent la nivelul spitalului, precum și 
eventualele modificări/completări la acesta. 

n.) În baza ”Raportului intermediar de etapă de monitorizare”, a ”Planului de îndeplinire 
a cerințelor de monitorizare” și a ”Raportului final de etapă de monitorizare” transmise spitalului de 
către responsabilul zonal cu monitorizarea – nominalizat de către ANMCS., sprijină SMCSM în 
vederea întocmirii de către acesta a ”Planului de îndeplinire a cerințelor de monitorizare” și 
urmărește remedierea tuturor neconformităților. 

o.) Monitorizează condițiile de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate 
specifice activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului și, face propuneri 
concrete în acest sens către Consiliul medical. 

p.) Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către 
manager să desfășoare activitatea de informare și relații publice, în ceea ce privește conținutul 



 

programului de pregătire pentru îmbunătățirea comunicării personalului spitalului cu 
pacienții/însoțitorii/ aparținătorii. 

q.) Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între secții privind 
asistența medicală, consultului interdisciplinar, etc.. 

r.) Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului 
pentru realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței pacienților. 

s.) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor SMCSM pentru 
eficientizarea activităților și proceselor derulate în spital. 

t.) Identifică procesele din organizație și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, 
întocmind propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate. 

u.) Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor prevăzuți de Ordinul 
Ministerului Sănătății nr. 446/ 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor și stabilește care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai 
înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate la dispoziția spitalului, 
condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele, activitățile, 
resursele și termenele de realizare cu responsabilități de implementare a propunerilor formulate. 

v.) Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare 
împreună cu SMCSM. 

w.) În situația analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de 
verificare: 

- Stabilește un mod de acțiune comun pentru toate microstructurile care 
implementează respectivii indicatori; 

- Stabilește modul de monitorizare și evaluare a derulării proceselor avute în 
vedere a fi îmbunătățite; 

- Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor avute în 
vedere a fi îmbunătățite, eliminând documentele și înscrisurile redundante și 
inutile; 

- Identifică activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem 
sau operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune; 

- Identifică actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de 
protocoale de diagnostic și tratament; 

- Stabilește proceduri de monitorizare a eficacității și eficienței procedurilor și 
protocoalelor; 

- Stabilește echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din 
personalul implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale; 

- Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea 
informațiilor; 

- Asigură implementarea, conștientizarea și asumarea procedurilor, protocoalelor 
promovate. 

x.) În perioada de previzită din etapa de evaluare (coordonată de către CE) Comisia de 
evaluare a spitalului nominalizată prin Ordin al președintelui ANMCS., Comisia pune la dispoziția 
SMCSM, toate documentele/informațiile necesar a fi încărcate în aplicația CaPeSaRo, documentele 
obligatorii solicitate (DOS), precum și a  eventualelor documente suplimentare necesare desfășurării 
procesului de evaluare și acreditare (DS). 

y.) Pe timpul vizitei propriu-zise la spital a CE nominalizată prin Ordin al președintelui 
ANMCS., membrii Comisiei au următoarele obligații: 

- să participe la ședințele de deschidere, informare zilnică și informare finală; 
- se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu 

membrii CE pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului; 
- pun la dispoziție toate documentele necesare validării conformității cu 

indicatorii, cerințele și criteriile standardelor de acreditare, asigurând o 
cooperare pro-activă cu membrii CE; 

- transmit secretarului CE toate documentele solicitate în format scris sau 
electronic; 

- gestionează și aplanează eventualele situații tensionate determinate de vizita 
CE; 



 

z.) În perioada de post vizită din etapa de evaluare, face propuneri privind formularea de 
către spital, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport de evaluare, a 
obiecțiunilor cu privire la unele aspecte cuprinse în acesta, dacă este cazul. 

aa.) După elaborarea de către membrii CE a raportului de evaluare și comunicarea 
acestuia către spital, face propuneri concrete de remediere a deficiențelor semnalate în respectivul 
raport. 

(2) Comisia se întrunește, de regulă, lunar, în ședință ordinară, pentru promovarea/ 
implementarea/dezvoltarea sistemelor de management al calității și a îmbunătățirii stadiului de 
implementare al acestora. 

(3) La solicitarea managerului sau a SMCSM, Comisia se întrunește în ședințe 
extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea unor situații neconforme care determină 
diminuarea calității serviciilor și siguranței pacienților. 

(4) Lucrările fiecărei ședințe se vor consemna într-un Proces-verbal de ședință, 
tehnoredactat, prin grija secretarului Comisiei, care va fi înaintat managerului spitalului, în vederea 
luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
COMITETUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI 

MEDICALE 

Art. 112. (1) Din Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale fac 
parte: şeful serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicul responsabil de 
politica de utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de îngrijiri, după caz, farmacistul, 
microbiologul/medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care 
unitatea are contract, toţi şefii de secţie. 

(2) Comitetul este condus de şeful serviciului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. 

(3) Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale  are obligaţia de a 
se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul 
director. 

 
COMISIA DE CASARE A MIJLOACELOR FIXE 

Art. 113. Comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele atribuții : 
a.) Să verifice obiect cu obiect și să se convingă că activele fixe propuse pentru scoaterea 

din funcțiune  îndeplinesc condițiile legale. 
b.) Să întocmească documentația tehnică – notă justificativă privind descrierea degradării 

bunurilor. 
c.) Să urmărească existența detaliilor, părților componente și a altor elemente ale 

bunurilor respective. 
d.) Să stabilească destinația materialelor refolosibile în conformitate cu dispozițiile legale 

în vIgoare. 
e.) Să asigure executarea operațiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor tehnice în 

vigoare. 
f.) Să execute casarea bunurilor materiale numai în prezența tuturor membrilor comisiei. 
g.) Să ia orice alte măsuri pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

operațiunii de casare. 
h.) Să respingă de la casare activele fixe care mai pot fi distribuite și fiolosite în alte 

compartimente de activitate sau în alte unități. 
i.) Să întocmescă procesele – verbale de scoaterea din funcțiune a activelor fixe. 

 
COMISIA DE CASARE/DECLASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR 

Art. 114. Comisia de casare/declasare a obiectelor de inventar are următoarele atribuții : 
a.) Să verifice obiect cu obiect și să se convingă că bunurile materiale de natura 

obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din funcțiune  îndeplinesc condițiile legale. 
b.) Să întocmească documentația tehnică – notă justificativă privind descierea degradării 

bunurilor. 
c.) Să urmărească existența detaliilor, părților componente și a altor elemente ale 

bunurilor respective. 



 

d.) Să stabilească destinația materialelor refolosibile în conformitate cu dispozițiile legale 
în vogoare. 

e.) Să asigure executarea operațiunii de declasare propriu-zisă potrivit normelor tehnice 
în vigoare. 

f.) Să execute declasarea bunurilor materiale numai în prezența tuturor membrilor 
comisiei. 

g.) Să ia orice alte măsuri pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a 
operațiunii de casare. 

h.) Să respingă de la declasare bunurile materiale de natura obiectelor de inventar care 
mai pot fi distribuite și fiolosite în alte compartimente de activitate sau în alte unități. 

i.) Să întocmescă procesele – verbale de scoaterea din funcțiune a bunurilor materiale de 
natura obiectelor de inventar. 

 
COMISIA DE DISTRUGERE ȘI CASARE A MEDICAMENTELOR EXPIRATE DIN 

SPITAL 

Art. 115. Responsabilităţile comisiei de distrugere și casare a medicamentelor expirate 
din spital sunt: 

a.) Identifică și constată faptic existența stocurilor de medicamente care urmează să fie 
casate și distruse. 

b.) Întocmește procesul–verbal de constatare a stocurilor de medicamente care urmează 
să fie casate și distruse. 

c.) Înaintează Comitetului director propunerea de casare și distrugere a medicamentelor 
expirate.   

 
COMISIA PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 

Art. 116. (1) Comisia pentru probleme de apărare are următoarele atribuţii principale: 
a.) Organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii. 
b.) Stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia. 
c.) Elaborează şi actualizează documentele de mobilizare. 
d.) Controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor. activităţile 

privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare. modul de desfăşurare a lucrărilor, 
măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare. derularea contractelor referitoare la 
pregătirea pentru apărare. modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop. 

e.) Elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de 
pregătire. 

f.) Analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte 
măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia. 

g.) Întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor 
necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare. 

h.) Alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 
i.) Verifică existentul şi starea tehnică a utilajelor, instalaţiilor şi construcţiilor din cadrul 

capacităţilor de apărare. 
j.) Verifică existentul şi starea calitativă a rezervelor de mobilizare aflate în păstrare. 
k.) Verifică existentul şi starea tehnică a SDV (Scule, dispozitive și verificatoare) şi a 

documentaţiei tehnice păstrate cu regim de rezervă de mobilizare.  
(2) Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia întocmeşte anual planul de activitate. 
(3) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficienţele 

constatate se analizează de către conducerea instituţiei, care va lua măsuri de remediere. 
 

COMISIA MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU ANALIZA CAZURILOR COMPLEXE 

Art. 117. (1) Atribuţiile acestei comisii sunt următoarele: 
a.) analiza cazurilor complexe, stabilite ca atare de către medicul curant. 
b.) definirea diagnosticului principal şi a diagnosticelor secundare ale pacientului 

respectiv. 



 

c.) agreerea unui plan terapeutic. 
d.) monitorizarea evoluţiei şi ajustarea tratamentului în funcţie de informaţiile 

suplimentare primite pe parcursul spitalizarii. 
(2) Comisia va întocmi în termen de 30 de zile de la primirea prezentei decizii,  

Regulamentul de funcționare și îl va supune spre aprobare Consiliului medical. 
(3) Comisia se întrunește la solicitarea medicului curant și va consemna data și ora 

întâlnirii, precum și concluziile privind conduita terapeutică adecvată respectivului caz în FOCG, 
certificând cu parafă și semnătură. 

(4) Comisia va prezenta managerului un Raport de activitate trimestrial. 
 

COMISIA MULTIDISCIPLINARĂ DE DIAGNOSTIC ȘI INDICAȚIE TERAPEUTICĂ 
PENTRU ANALIZA CAZURILOR BOLNAVILOR CU AFECȚIUNI ONCOLOGICE 

COMPLEXE 

Art. 118. (1) Atribuţiile acestei comisii sunt următoarele: 
a.) Analiza cazurilor bolnavilor  cu afecțiuni oncologice complexe, stabilite ca atare de 

către medicul curant. 
b.) Definirea diagnosticului principal şi a diagnosticelor secundare ale pacientului 

respectiv. 
c.) Stabilirea  conduitei terapeutice adecvate. 

(2) Comisia va întocmi în termen de 30 de zile de la primirea prezentei decizii, 
Regulamentul de funcționare și îl va supune spre aprobare Consiliului medical. 

(3) Comisia se întrunește la solicitarea medicului curant și va consemna data și ora 
întâlnirii, precum și concluziile privind conduita terapeutică adecvată respectivului caz în FOCG, 
certificând cu parafă și semnatură. 

(4) Comisia va prezenta managerului un Raport de activitate trimestrial. 
 

COMISIA DE ETICĂ PENTRU APROBAREA STUDIILOR CLINICE 

Art. 119. (1) Comisia de etică se înființează în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului Sănătății nr.904/2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea 
regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman și 
având în vedere necesitatea evaluării aspectelor științifice, medicale și etice în vederea aprobării 
studiilor clinice. 

(2) Comisia de etică are obligaţia de a-şi formula opinia înaintea începerii oricărui 
studiu clinic pentru care a fost solicitată. 

(3) Comisia de etică îşi formulează opinia ţinând cont în special de următoarele 
elemente: 

a.) relevanţa studiului clinic şi proiectul acestuia; 
b.) evaluare satisfăcătoare atât a beneficiilor anticipate, cât şi a riscurilor, precum şi 

justificarea concluziilor; 
c.) protocolul; 
d.) calificarea adecvată a investigatorului şi a personalului ajutător; 
e.) broşura investigatorului; 
f.) calitatea facilităţilor; 
g.) caracterul adecvat şi complet al informaţiilor care trebuie furnizate, precum şi 

procedura de urmat pentru obţinerea consimţământului exprimat în cunoştinţă de cauză. este 
necesară, de asemenea, justificarea cercetării la persoane incapabile să îşi exprime consimţământul în 
cunoştinţă de cauză; 

h.) prevederea de indemnizaţii sau compensaţii cu caracter reparatoriu în caz de 
prejudicii sau deces, imputabile studiului clinic; 

i.) orice asigurare sau indemnizaţie care acoperă responsabilitatea investigatorului şi a 
sponsorului; 

j.) sumele şi, atunci când este cazul, modalităţile de retribuire sau compensare a 
investigatorilor şi subiecţilor studiului clinic şi elementele relevante ale oricărui contract prevăzut 
între sponsor şi locul studiului; 

k.) modalităţile de recrutare a subiecţilor. 
Art. 120. Comisia de etică pentru aprobarea studiilor clinice are următoarele atribuţii: 
l.) Să asigure drepturile, siguranța și confortul tuturor subiecților incluși în studiul clinic. 



 

m.) Să evalueze studiul clinic propus și să își exprime în scris punctul de vedere, cu 
identificarea clară a studiului, a documentelor verificate și a datelor pentru următoarele : 
aprobarea/opinia favorabilă, modificările necesare pentru obținerea aprobării/opiniei favorabile, 
neaprobarea/opinia negativă, închiderea studiului/suspendarea orcărei aprobări preliminare/opinii 
favorabile. 

n.) Să își desfășoare activitatea în conformitate cu procedurile de lucru scrise. 
o.) Să stabilească, să documenteze în scris și să informeze prompt în scris investigatorul 

și managerul instituției cu privire la : decizia/opinia sa privind studiul, motivele care au condus la 
decizia sa, procedurile stabilite pentru revenirea asupra acestor decizii. 

Comisia de etică pentru aprobarea studiilor clinice se va întruni ori de câte ori este nevoie. 
Procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de etică pentru aprobarea studiilor clinice vor fi 

înaintate spre analiza managerului/directorului medical/Consiliului medical. 
 

COMISIA DE DISCIPLINĂ 

Art. 121. În conformitate cu Legea nr.53/2003-Codul muncii 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. 

Art. 122. Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele: 
a.) Stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită. 
b.) Analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii 

disciplinare. 
c.) Verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat. 
d.) Efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
e.) Stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată. 

 
CONSILIERUL DE ETICĂ 

Art. 123. În conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 
2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, managerul 
desemnează un Consilier de etică. 

Art. 124. Atribuțiile Consilierului de etică sunt următoarele:  
a.) Acordarea de consultanţă şi asistenţă angajaților din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia cu privire la respectarea normelor de conduită. 
b.) Monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită de către angajații  din cadrul 

spitalului. 
 

RESPONSABILULUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 125. În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), managerul desemnează Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.  

Art. 126. Atribuțiile Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt 
următoarele:  

a.) Să informeze și să consilieze conducerea spitalului, precum și angajaţii cu privire la 
obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.  

b.) Să monitorizeze respectarea Regulamentul general privind protecţia datelor și a 
legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor.  

c.) Să consilieze conducerea spitalului în legătură cu realizarea de studii de impact 
privind protecţia datelor și să verifice efectuarea acestora.  

d.) Să coopereze cu autoritatea de supraveghere pentru protecţia datelor și să reprezinte 
punctul de contact în relaţia cu aceasta. 
 



 

TITLUL III. ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE  
 

A.1. SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI 
CAPITOLUL I – SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI 

SECȚIUNEA I – ORGANIZARE 
Art. 127. Secţiile și compartimentele independente cu paturi sunt organizate pe profile 

de specialitate. 
Art. 128. Secţia cu paturi se organizează pe profil de specialitate şi are, conform 

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 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. 

Art. 129. Secţia cu paturi este condusă de unul din medicii din secţie care îndeplineşte 
funcţia de medic şef secţie şi este ajutat de asistentul medical şef. Funcţia de medic şef secţie se 
ocupă conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 130. Funcția de asistent medical șef se ocupă prin concurs/examen organizat de 
spital, funcție ocupată pe o perioadă de 4 ani. Concursul se organizează conform Regulamentului de 
concurs stabilit de către ordonatorul de credite și constă în probă scrisă și interviu/susținere proiect 
de specialitate.  

Art. 131. (1) Coordonarea activităţii de specialitate în cazul compartimentelor 
independente se asigură de către medicul coordonator ajutat de asistentul medical coordonator.  

(2) Funcția de medic coordonator se ocupă prin concurs/examen organizat de spital, 
funcție ocupată pe o perioadă de 4 ani. Concursul se organizează conform Regulamentului de 
concurs stabilit de către ordonatorul de credite și constă în interviu - susţinerea proiectului de 
management, probă scrisă și probă clinică sau practică. 

(3) Funcția de asistent medical coordonator se ocupă prin concurs/examen organizat 
de spital, funcție ocupată pe o perioadă de 4 ani. Concursul se organizează conform Regulamentului 
de concurs stabilit de către ordonatorul de credite și constă în probă scrisă și interviu/susținere 
proiect de specialitate. 

Art. 132. Din structura cu paturi a Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia fac parte 
un număr de 15 secţii cu 16 compartimente integrate şi 8 compartimente independente, amplasate în 
sistem pavilionar. 

Art. 133. 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, 
fiind exceptate cazurile de urgenţă. Internarea pacienţilor, cu exceptia urgenţelor medico-
chirurgicale, se aprobă de medicul şef de secţie. 

Art. 134. La 24 ore de la internare, medicul șef/coordonator va analiza oportunitatea 
necesităţii continuării spitalizării pentru toţi pacienţii internaţi. 

Art. 135. (1) Pentru internările la cerere, costul serviciilor medicale se suportă de către 
solicitant, pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de fiecare unitate furnizoare. 

(2) Serviciile medicale spitaliceşti constă în: 
- consultații; 
- investigaţii; 
- tratament medical sau chirurgical; 
- îngrijire medicală, asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare, numai pe perioada 

internării, cazare, şi masă. 
(3) 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. 136. 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 asociate asistenței medicale. 



 

Art. 137. Însoţitorii copiilor pacienţi în 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. 138. 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. 139. În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi completată obligatoriu în 
Unitatea de Primire Urgenţe, înainte de trimiterea bolnavului în secţie/compartiment, de către 
medicul de gardă care a consultat pacientul şi a decis şi vizat internarea. 

Art. 140. 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. 141. În secţiile/compartimentele 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. 142. La terminarea tratamentului externarea pacienţilor se face pe baza biletului de 
ieşire din spital/scrisoare medicală, întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului 
şef/coordonator de secţie/compartiment. Totodată pacientul va primi toate documentele necesare 
externării, conform normelor în vigoare și procedurilor specifice.  

Art. 143. 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. 144. Declararea la organele de stare civilă a nou născuţilor şi a decedaţilor se face 
pe baza actelor de verificare a naşterilor şi a deceselor, întocmite de medicii din 
secţiile/compartimentele respective. 

Art. 145. Pentru copiii născuţi în spital şi a căror naştere nu a fost înregistrată la starea 
civilă din caz de forţa majoră, abandon, sau neglijenţa celor obligaţi la aceasta, se va face declaraţie 
de înregistrare a naşterii din oficiu. În acest sens şeful de secţie delegă o persoană 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. 

 
SECȚIUNEA a-II-a –ATRIBUTIILE SECȚIILOR ȘI 

COMPARTIMENTELOR CU PATURI 
ATRIBUȚII GENERALE 

Art. 146. Secţia/compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii: 
a.) Acordarea asistenţei medicale. 
b.) Îndrumarea tehnică şi profesională a asistenţei medicale. 
c.) Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare. 

A. La primire:  
a.) Examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a pacienţilor 

pentru internare. 
b.) Acordarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, 

până când pacientul ajunge în secţie. 
c.) Asigurarea trusei de urgenţă, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății. 
d.) Igienizarea pacienţilor, dezinfecţia şi deparazitarea pacienţilor şi efectelor. 
e.) Asigurarea transportului pacienţilor în secţie. 
f.) Asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului, pentru pacienţii care 

se transferă în alte unităţi sanitare. 
g.) Ținerea evidenţei zilnice a mişcării pacienţilor şi asigurarea comunicării locurilor 

libere la Ambulatoriul spitalului. 
B. În secţie: 
a.) Repartizarea pacienţilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la 

prevenirea infecţiilor asociate asistenței medicale. 



 

b.) Asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a pacienţilor în 
ziua internării. 

c.) Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului. 
d.) Declararea cazurilor de boli infecto-contagioase şi a bolilor profesionale, conform 

reglementărilor în vigoare. 
e.) 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. 

f.) Asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internării. 
g.) Asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor Ministerului Sănătății. 
h.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul pacientului. 
i.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce. 
j.) Asigurarea alimentaţiei pacienţilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv 

al bolii. 
k.) 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. 

l.) Asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de Pediatrie şi 
Neonatologie Neonatologie – Prematuri. 

m.) Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacienţii 
externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale.  

n.) Educaţia sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor. 
o.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare.  
p.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții. 

q.) Asiguarea accesului pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoane abilitate conform legislației în vigoare. 

C. Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie 

de indicaţiile medicilor.  
b.) Supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale.  
c.) Precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor 

postoperatorii.  
d.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare., 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin 
aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale.  

e.) Supravegherea intraterapeutică a pacienţilor.  
f.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului.  
g.) Consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant.  
h.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.  
i.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare.  
j.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții. 

k.) Asiguarea accesului pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoane abilitate conform legislației în vigoare. 

 
ATRIBUȚIILE SECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR MEDICALE 

Art. 147. Secţiile Medicină internă cu compartiment de pneumologie, reumatologie, 
endocrinologie; Gastroenterologie; Cardiologie cu compartiment Terapie intensivă coronarieni; 



 

Oncologie medicală cu compartiment Îngrijiri palliative; Pediatrie; cu compartiment terapie acută, 
Neurologie, cu compartiment terapie acută și cronici; Boli infecțioase cu compartiment HIV/SIDA; 
Recuperare, medicină fizică și balneologie, cu compartiment de Recuperare medicală-ortopedie și 
traumatologie; compartimente Nefrologie; Hematologie; Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice; 
Dermatovenerologie; Recuperare neurologică au în principal, următoarele atribuţii:  

a.) Examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare.  
b.) Asigurarea transportului bolnavilor în secţie.  
c.) Repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la 

prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.  
d.) Efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare 

stabilirii diagnosticului.  
e.) Declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform 

reglementărilor în vigoare.  
f.) Recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor.  
g.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare., 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin 
aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale.  

h.) Indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii 
medicale.  

i.) Asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea comisiei medicamentului constituită la 
nivel de unitate.  

j.) Obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul 
necesar.  

k.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 
acestora.  

l.) Asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv 
al bolii.  

m.) Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de 
odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu 
familia.  

n.) Asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 
tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia.  

o.) Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel 
moment în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant.  

p.) Asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor  
explorări/investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar.  

q.) Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale.  
r.) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale..  
s.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.  
t.) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a 

pacientului îngrijit în secţie.  
u.) Asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor/aparţinătorilor şi/sau vizitatorilor la 

registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări, constituit la nivelul fiecărei secţii.  
v.) Asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv 

al bolii.  
w.) Asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi 

neonatologie.  
x.) Asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical mediu în conformitate cu 

reglementările în vigoare.  
y.) Efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de 

investigaţii şi tratament  
z.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 
aa.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții. 



 

bb.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

cc.) Îmbunătățirea calității asistenței medicale și a siguranței pacientului. 
dd.) Prevenirea emergenței florei microbiene rezistente. 
ee.) Respectarea bunelor practici în antibioticoterapie și antibioprofilaxie cu abordarea 

multidisciplinară în echipă formată din clinician, microbiolog, infecționist, epidemiolog și farmacist 
clinician și respectarea „standardelor de aur“ în alegerea antibioticului și în asocierea de antibiotice. 

 
ATRIBUȚIILE SECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR CHIRURGICALE 

Art. 148. Secţiile Chirurgie generală cu compartiment de chirurgie vasculară, chirurgie 
plastică, microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie; Ortopedie şi traumatologie,  Obstetrică-
ginecologie, ORL cu compartiment Chirurgie bucomaxilo-facială,  compartimentele Urologie, 
Oftalmologie, au, în principal, următoarele atribuţii:  

a.) Examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor 
pentru internare.  

b.) Asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate  
c.) Asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea comisiei medicamentului constituită la 

nivel de unitate.  
d.) Îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor.  
e.) Asigurarea transportului bolnavilor în secţie.  
f.) Ținerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării în UPU 

privind locurile.  
g.) Repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale.  
h.) Examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă şi a 

celor cu stare biologică alterată.  
i.) Stabilirea parcursului în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de 

internare.  
j.) Precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate 

patologiei chirurgicale.  
k.) Întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la 

prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă.  
l.) Stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii.  
m.) Stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia şi alegerea procedurii tehnice şi 

tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie.  
n.) Obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical 

propus.  
o.) Pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic.  
p.) Asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii.  
q.) Supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale.  
r.) Precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor 

postoperatorii.  
s.) Asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia.  
t.) Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel 

moment în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant.  
u.) Asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor 

explorări/investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar.  
v.) Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale.  
w.) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale).  
x.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.  
y.) Asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a 

pacientului îngrijit în secţie.  
z.) Asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor/aparţinătorilor şi/sau vizitatorilor la 

registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări, constituit la nivelul fiecărei secţii.  



 

aa.) Asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul şi stadiul evolutiv 
al bolii.  

bb.) Asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în 
conformitate cu reglementările în vigoare.  

cc.) Efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de 
investigaţii şi tratament  

dd.) Educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor 
ee.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 
ff.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

gg.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea 
acestuia/persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

hh.) Îmbunătățirea calității asistenței medicale și a siguranței pacientului. 
ii.) Prevenirea emergenței florei microbiene rezistente. 
jj.) Respectarea bunelor practici în antibioticoterapie și antibioprofilaxie cu abordarea 

multidisciplinară în echipă formată din clinician, microbiolog, infecționist, epidemiolog și farmacist 
clinician și respectarea „standardelor de aur“ în alegerea antibioticului și în asocierea de antibiotice. 

Art. 149. Principalele activități desfășurate în sala de naștere:  
a.) Urmărirea, monitorizarea şi acordarea de îngrijiri conform recomandărilor medicale 

gravidelor aflate în travaliu şi lehuzelor în primele ore după naştere. 
b.) Urmărirea şi monitorizarea evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fătului.  
c.) Pregătirea completă a mamei pentru naştere.  
d.) Identificarea la mama sau la făt a unor semne care pot influenţa evoluţia favorabilă a 

cazului şi care necesită intervenţia medicului.  
e.) Asistarea naşterilor normale în prezentaţie craniană şi/sau în prezentaţie pelviană.  
f.) Aplicarea la nevoie a manevrelor instrumentale la naşterea naturală.  
g.) Efectuarea la nevoie a epiziotomiei / epiziorafiei.  
h.) Efectuarea controlului uterin instrumental la nevoie de către medicul curant.  
i.) Extracţie manuală de placentă la nevoie de către medicul curant cu monitorizarea şi 

susţinerea funcţiilor vitale, în prezenţa medicului anestezist.  
j.) Evaluarea soluţiilor de continuitate de la nivelul părţilor moi cu suturarea lor la 

nevoie.  
k.) Ecordarea primelor îngrijiri nou-născutului şi identificarea lui de către echipa 

medicală de la neonatologie.  
 

ATRIBUȚIILE SECȚIEI ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 
Art. 150. Secţia anestezie şi terapie intensivă (ATI) este înființată și funcționează 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din 
unităţile sanitare și are în principal următoarele atribuţii specifice:  

a.) Admiterea în secţie în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi 
urgenţele transferate din secţii/compartimente.  

b.) Repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la 
prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale.  

c.) Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului.  
d.) Declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform 

reglementărilor în vigoare.  
e.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin 
aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie. indicarea, folosirea şi administrarea 
alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, 
precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării.  

f.) Consulturi interdisciplinare la caz de nevoie .  
g.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului.  



 

h.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.  
i.) Asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv 

al bolii.  
j.) Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de 

odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu 
familia.  

k.) Educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor.  
l.) Asigurarea anesteziei în blocurile operatorii/ laboaratoare pentru pacienţii care 

necesită intervenţii chirurgicale programate sau în urgenţă.  
m.) Asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea comisiei medicamentului constituită la 

nivel de unitate 
n.)  Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 
o.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

p.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

 
ATRIBUȚIILE SECȚIEI DE NEONATOLOGIE  CU COMPARTIMENTELE TERAPIE 

INTENSIVĂ ȘI PREMATURI 
Art. 151. Secţia neonatologie cu compartimentele terapie intensivă și prematuri are 

următoarele atribuţii specifice:  
a.) Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă 

reanimarea imediată a acestuia, prin dezobturarea cailor respiratorii, respiraţie asistată pe masca, 
sonda sau cort de oxigen .  

b.) Verifică starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia 
acestuia pentru a se evita eventuale sângerări.  

c.) Supraveghează şi acordă îngrijire nou-născutului, monitorizează funcţiile vitale, 
stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire.  

d.) Monitorizează nou-născutul şi acordă recomandări mamei cu privire la îngrijirea 
acestuia, consiliere în alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase în cele mai bune 
condiţii.  

e.) Asigură pregătirea completă a mamei pentru alăptarea naturală, iniţiază şi desfăşoară 
programe de pregătire a viitorilor părinţi.  

f.) Asigură alimentarea nou-născuţilor cu probleme.  
g.) Urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi 

tratament.  
h.) Identifică la nou-născut, semne şi simptome care anunţă anomalii în evoluţie şi care 

necesită investigaţii ulterioare.  
i.) Obținerea consimțământului informat în scris al aparținîtorului legal pentru 

procedurile diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației 
în vigoare 

j.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

k.) Asigură accesul pacientului la o a doua opinie medicală la solicitarea persoanelor 
abilitate conform legislației în vigoare. 

 
ATRIBUȚIILE SECȚIEI ȘI COMPARTIMENTULUI DE PSIHIATRIE 

Art. 152. Secţia psihiatrie și compartimentul psihiatrie cronici au următoarele atribuţii 
specifice:  

a.) Evaluarea sănătăţii mintale a pacientului, cu consimţământul liber, informat şi 
documentat al persoanei, cu excepţia situaţiilor specifice, stabilite de lege, când persoana evaluată 
are dificultăţi în a aprecia implicaţiile unei decizii asupra ei înseşi, situaţii în care persoana evaluată 
trebuie să beneficieze de asistenţa reprezentantului legal sau convenţional.  



 

b.) Determinarea capacităţii psihice a pacientului, stabilirea periculozităţii pentru sine sau 
pentru alte persoane, determinarea gradului de incapacitate, invaliditate sau handicap psihic.  

c.) Stabilirea discernământului prin expertiza medico-legală psihiatrică.  
d.) În cazul în care în urma evaluării efectuate se ajunge la diagnosticarea unei tulburări 

psihice, medicul psihiatru are obligaţia să formuleze un program terapeutic care se aduce la 
cunoştinţa pacientului, informând, totodată, după caz, reprezentantul legal sau convenţional.  

e.) Respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute de lege.  

f.) Instituirea tratamentului şi îngrijirilor acordate persoanei cu tulburări psihice bazate 
pe un program terapeutic individualizat, discutat cu pacientul, revizuit periodic, modificat atunci 
când este nevoie.  

g.) Obţinerea consimţământului pacientului şi respectarea dreptului acestuia de a fi asistat 
în acordarea consimţământului în alcătuirea şi în punerea în aplicare a programului terapeutic cu 
excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  

h.) Fiecare membru din echipa terapeutică este obligat să păstreze confidenţialitatea 
informaţiilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

i.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 
diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 

j.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

k.) Asigură accesul pacientului la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

 
A2. STRUCTURI MEDICALE FĂRĂ PATURI ȘI ALTE STRUCTURI 

MEDICALE FUNCȚIONALE 
CAPITOLUL I -STAŢIA DE HEMODIALIZĂ 

SECȚIUNEA I – ORGANIZARE 
Art. 153. Stația de hemodializă funcționează în conformitate cu Ordinul Ministerului 

Sănătății nr. 1718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private și are în dotare 4 aparate. 

 
SECȚIUNEA a-II-a – ATRIBUŢIILE STAŢIEI DE HEMODIALIZĂ 

Art. 154. Stația de Hemodializă are în principal următoarele atribuţii specifice:  
a.) Tratamentul de supleere renală prin hemodializă la urmatoarele categorii de pacienți: 

pacienți cu insuficiență renală acută spitalizați, pacienți cu intoxicații cu indicație de epurare 
extrarenală prin hemodializă/hemodiafiltrare 

b.) Tratamentul de supleere renală prin hemodializă la bolnavi cronici aflaţi în transfer 
temporar în evidenţă la alte centre de dializă fiind internaţi cu diverse comorbidităţi în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi în alte unităţi sanitare  

c.) Terapia de iniţiere prin hemodializă la bolnavii cu BCR stadiul 5D.  
d.) Asigurarea medicaţiei de urgenţă pe perioada intra-dialitică.  
e.) Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare de urgență.  
f.) Consulturi interdisciplinare.  
g.) Educaţie sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor.  
h.) consiliere şi/sau psihoterapie.  
i.) Internarea pacienţilor cu BCR stadiul 5D pentru diverse comorbidităti şi complicaţii 

acute.  
j.) Inițierea tratamentului substitutiv renal prin dializa peritoneala continua ambulatorie 
k.) Admiterea în compartiment a pacienţilor aflaţi în tratament de supleere renală prin 

DPCA.  
l.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare. 

individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului.   
m.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului.  



 

n.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 
diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 

o.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

p.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea 
acestuia/persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

 
CAPITOLUL II -UNITATE DE PRIMIRE URGENŢE 

SECȚIUNEA I -ORGANIZARE 
Art. 155. Unitatea de primire urgenţe (UPU) - SMURD cu compartiment medicină 

dentară de urgență este secţia independentă din structura spitalului, care este organizată și 
funcționează în conformitate cu  Ordinul Ministerului Sănătății  nr. 1706 din  2 octombrie 2007 
privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, condusă 
de un medic-şef, care dispune de personal propriu special pregătit, destinată triajului, evaluării şi 
tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care 
sunt transportaţi de ambulanţe. 

 
SECȚIUNEA a-II-a -ATRIBUȚIILE UNITĂȚII DE PRIMIRE 

URGENȚE 
Art. 156. (1) Atribuţiile UPU-SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind 

completate de cele prevăzute de actele normative în vigoare:  
a.) Se ocupă cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de 

urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport.  
b.) Efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind 

lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei 
medicale de urgenţă.  

c.) Efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de 
transport.  

d.) Tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, 
necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale.  

e.) Preia prin intermediul asistentului social aflat în tură persoanele care reprezintă cazuri 
sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă.  

f.) Întocmeşte fişa individuală de urgenţă a pacienţilor sosiţi în UPU-SMURD, 
completând şi toate formularele necesare în scris sau pe calculator.  

g.) Examinează pacienţii sosiţi în UPU-SMURD solicitând investigaţiile necesare şi 
consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate în diferite 
profiluri din spital.  

h.) Stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor 
efectuate.  

i.) Solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic 
corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice 
corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.  

j.) Stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord 
cu medicii de gardă din spital.  

k.) Efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice 
prescrise de medicul din cadrul UPU-SMURD sau din secţie, efectuând monitorizarea scriptică în 
fişe de observaţii speciale ale bolnavilor.  

l.) Trimite spre internare pacientul într-o anumită secţie din spital, pacientului 
întocmindu-i-se fişa de internare în secţia respectivă.  

m.) Organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, un 
angajat al UPU- SMURD însoţindu-i în caz de nevoie.  

n.) Comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre 
manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia, comunică şi decesul aparţinătorilor 
prin intermediul medicului responsabil de tură şi al asistentului de tură/asistentului medico-social.  



 

o.) Externează pacienţii din UPU-SMURD în următoarele situaţii: cu acordul final al 
medicului responsabil de tură din cadrul UPU, la recomandarea unui medic de gardă din spital pe 
baza rezultatelor investigaţiilor efectuate sau la cererea pacientului ori, după caz, a aparţinătorilor 
acestuia, în urma semnării, în fişa individuală a pacientului, al refuzului de tratament sau de 
internare.  

p.) Eliberează, la solicitarea pacientului sau la nevoie, 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.  

q.) Oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi 
tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgenţă la UPU.  

r.) Respectă criteriile de internare a pacienţilor din UPU stabilite prin legislaţia în 
vigoare.  

s.) Asigură consultanţă la dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică 
conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, la solicitarea acestora sau în cazul în 
care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic.  

t.) Colaborează cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă îndeplinind în condiţiile legii 
sarcinile noi prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă.  

u.) Colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de 
ambulanţă judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească.  

v.) Organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare.  
w.) În cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-

SMURD. coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de 
tratament.  

x.) Propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea 
acestora.  

y.) Asigură şi respectă confidenţialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienţilor, 
dând dovadă de un comportament etic faţă de bolnav.  

z.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

aa.)  Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea 
acestuia/persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

(2) Cabinetul stomatologie asigură următoarele servicii medicale:urgenţe de medicină 
dentară. 

 
CAPITOLUL III -AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

SECŢIUNEA I- ORGANIZARE 
Art. 157. Ambulatoriu Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este 

organizat conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 39/2008 privind reorganizarea 
ambulatoriului de specialitate al spitalului și asigura asistenta medicală ambulatorie şi are în 
structură cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi 
compartimentelor cu paturi (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, reumatologie, 
nefrologie, endocrinologie, pediatrie, chirurgie generală, chirurgie plastică şi microchirurgie 
reconstructivă, neurochirurgie, neurologie, dermato-veneralogie, psihiatrie, urologie, ortopedie şi 
traumatologie, chirurgie maxilo facială, oftalmologie, ORL, obstetrică ginecologie, psihiatrie, 
neuropsihiatrie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, hematologie, pneumologie şi chirurgie 
vasculară), precum şi cabinete medicale în alte specialităţi (geriatrie şi gerontologie, alergologie şi 
imunologie clinică), după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.  

Art. 158. Ambulatoriul Integrat al Spitalului este coordonat de către Directorul medical, 
care Răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia. 

Art. 159. Consultatiile pacientilor în Ambulatoriul Integrat, ca și examenele de laborator 
și radiologice, se acordă de medicii specialiști, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie 
sau ale medicilor specialiști, care trebuie sa cuprindă motivul trimiterii și diagnosticul prezumtiv. 
Cazurile de urgență nu necesită bilet de trimitere. 

 



 

SECŢIUNEA a-II-a –ATRIBUȚIILE AMBULATORIULUI INTEGRAT 
SPITALULUI 

Art. 160. Ambulatoriul integrat, are în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care se prezintă cu bilet de 

trimitere de la medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate/ la cerere, şi care nu au necesitat internare în regim 
continuu sau spitalizare de zi.  

b.) Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care se prezintă 
la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 
sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi.  

c.) Asigură tratamentul pacienţilor care constituie urgenţe ce pot fi soluţionate şi care se 
prezintă direct la cabinetele de specialitate.  

d.) Asigură consultaţii pentru pacienții internaţi în alte unităţi spitaliceşti, în baza 
relaţiilor contractuale stabilite cu unităţile sanitare respective.  

e.) Respectă criteriile de priotizare la prezentarea pacienţilor în ambulator:     
- urgenţele; 
- sugari şi copii; 
- gravide, lehuze;  
- persoane cu dizabilităţi; 
- personal medical.  

f.) Asigurarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile 
de trimitere în consultaţii interdisciplinare.  

g.) Respectarea corectă a condiţiilor de igienă şi sterilizare a materialelor şi 
instrumentelor medico-sanitare din cabinete.  

h.) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci 
când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice  

i.) Monitorizarea pacienţilor cronici prin fişe, plan de recuperare, programe terapeutice.  
j.) Păstrarea documentelor medicale cu respectarea normelor în vigoare în ceea ce 

priveşte arhivarea acestora  
k.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 
l.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

m.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

Art. 161. Cabinetul de medicină sportivă și sala de gimnastică din cadrul 
Ambulatoriului organizează controlul profilactic şi periodic al sportivilor, având următoarele 
atribuţii:  

a.) Efectuează controlul medical al celor ce participă organizat la competiţiile de masă.  
b.) Efectuează selecţia medicală a celor ce doresc să participe la sportul de performanţă.  
c.) Asigură asistenţa medicală şi de urgenţă la antrenamente şi competiţii sportive.  
d.) Efectuează sondaje în efort specific la sportivi, în timpul antrenamentului, informând 

antrenorul asupra stării funcţionale a sportivului.  
e.) Urmăreşte aplicarea de către antrenor a indicaţiilor şi contraindicaţiilor din avizele 

medico-sportive.  
f.) Examinează cazurile de deficienţe fizice şi funcţionale şi indică măsurile necesare de 

cultură fizică medicală.  
g.) Urmăreşte pe teren şi în cabinet sportivii asiguraţi, bolnavi, în tratament.  
h.) Participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi 

eficiente în îngrijirea sportivilor asiguraţi. 
 



 

CAPITOLUL IV -BLOCUL OPERATOR 
SECȚIUNEA I -ORGANIZARE 

Art. 162. (1) Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată 
în structura spitalului şi este organizat conform prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății si Ordinului Ministerului Sănătății nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru 
aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

(2) Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi 
chirurgicale, fiind amplasat cât mai aproape de secţiile chirurgicale. 

Art. 163. (1) Blocul operator din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
este coordonat de medicul coordonator, numit conform prevederilor legale. 

(2) 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. 

Art. 164. Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Blocul operator se va înscrie 
în Registrul de intervenţii chirurgicale atât ora de începere a intervenţiei cât şi ora de finalizare a 
intervenţiei. 

SECTIUNEA a II-a -ATRIBUȚIILE BLOCULUI OPERATOR 
Art. 165. Blocurile operatorii au, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Efectuează preanestezia, anestezia şi intervenţiile chirurgicale propriuzise în regim de 

intervenţii programate sau în regim de urgenţă.  
b.) Asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare 

a actului operator.  
c.) Asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale.  
d.) Ține evidenţa zilnică a pacienţilor care beneficiază de tratament chirurgical şi asigură 

comunicarea cu Secţia de anestezie şi terapie intensivă (ATI./ secții/compartimente chirurgicale, 
privind locurile libere.  

e.) Asigură împreună cu personalul secţiei de ATI/ secții/compartimente chirurgicale, 
transportul bolnavilor din bloc operator în secţia de ATI/ secții/compartimente chirurgicale.  

f.) Urmăreşte consumul de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat al 
spitalului.  

g.) Asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul clinic de analize 
medicale şi la Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în cursul actului 
operator.  

h.) Asigură circuitele necesare pentru realizarea spaţiilor aseptice special destinate 
realizării intervenţiilor chirurgicale.  

i.) Asigură circuite separate pentru îndepărtarea materialelor contaminate sau potenţial 
contaminate biologic.  

j.) Asigură circuite separate pentru sterilizare şi pregătire în vederea sterilizării 
aparaturii, instrumentelor şi materialelor.  

 
CAPITOLUL V -UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 

SECȚIUNEA I -ORGANIZARE 
Art. 166. Unitatea de transfuzii sanguine este organizată conform prevederilor Legii nr. 

282/2005 şi a Ordinului Ministerului Sănătății nr.1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale. 

Art. 167. Unitatea de transfuzii sanguine este organizată ca o structură independentă a 
spitalului fiind condusă de un medic coordonator, numit conform prevederilor legale în vigoare şi 
având program de lucru permanent. 

 
SECȚIUNEA a-II-a- ATRIBUŢIILE UNITĂŢII DE TRANSFUZII 

SANGUINE 
Art. 168. Unitatea de transfuzii sanguine are, în principal, următoarele atribuţii:  



 

a.) Răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse 
posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a 
componentelor sanguine aflate în UTS şi/sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale.  

b.) Asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu 
materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu 
activitatea de transfuzie sanguină din spital.  

c.) Răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de 
centrul de transfuzie sanguină teritorial.  

d.) Păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale.  
e.) Consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de 

terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate.  
f.) Răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de 

transfuzie sanguină.  
g.) Răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din 

dotarea unităţii.  
h.) În unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea protocolului 

de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări:  
- Determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacientul la care se solicita transfuzia.  
- în cazul nou- născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni determinarea grupului sanguin 

ABO/Rh se va efectua prin micrometodă.  
- Depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi 

politransfuzaţi.  
- Verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii şi valabilităţii produsului sanguin. 
- Determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de sânge sau componenta 

sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate. 
- Efectuarea probei de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă 

sanguină ce conţine eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici 
complementare: test salin, test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C şi test 
Coombs indirect.  

- Depistarea anticorpilor anti Rh la pacientele născute, Rh -negative cu risc de 
izoimunizare. 

 
CAPITOLUL VI -STERILIZARE 

SECȚIUNEA I -ORGANIZARE 
Art. 169. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  cuprinde 1 staţie de sterilizare central.  
Art. 170. Ca structură, stația  de sterilizare include zone de lucru distincte:  
a.) zona de pregătire şi ambalare  
b.) zona de procesare  
c.) zona de stocare sterilă  
Art. 171. Activitatea desfăşurată în acest serviciu cuprinde:  
a.) Preluarea bunurilor curate şi dezinfectate și a materialului reutilizabil (ambalate..  
b.) Sterilizarea.  
c.) Stocarea materialului steril.  
d.) Livrarea la utilizator a materialului steril.  

 
SECȚIUNEA a-II-a- ATRIBUŢII 

Art. 172. Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru 

sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare.  
b.) Sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului.  
c.) Procedurile de control şi marcare a produselor finite.  
d.) Sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare.  
e.) Înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare.  
f.) Efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de 

sterilizare, a fiecărui aparat.  
g.) Banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate.  



 

h.) Ținerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje.  
i.) Efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora.  
j.) Asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori.  
k.) Asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea 

dispozitivelor medicale.  
l.) Supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare.  
m.) Verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate.  
n.) Verificarea stării de igienă a suprafeţelor.  
o.) Verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare.  
p.) Verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.  

 
CAPITOLUL VII -FARMACIE SPITAL 

SECȚIUNEA I – ORGANIZARE 
Art. 173. (1) 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-Legea farmaciei, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Farmacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor cu paturi spre ştiinţă. 
(3) Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au 

autorizaţie de punere pe piaţă şi termen de valabilitate. 
(4) Farmacia trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia 

împotriva pierderii sau degradării. 
(5) Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele prevăzute de 

instrucţiunile în vigoare.  
(6) Farmacia trebuie să fie aprovizionată 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 .  

(7) 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.. 

(8) 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. 

(9) Farmacia este condusă de un farmacist şef, funcție ocupată prin concurs, conform 
legislației în vigoare. 

 
SECȚIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE FARMACIEI 

Art. 174. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor 
internaţi şi are în principal următoarele atribuţii:  

a.) Recepţia produselor farmaceutice pe baza documentelor de primire.  
b.) Participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, 

depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare.  
c.) Verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice.  
d.) Asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului.  
e.) Păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit 

Farmacopeei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse 
farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii.  

f.) Depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau 
norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizicochimice.  

g.) Organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori 
de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior.  

h.) Asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea 
operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize.  



 

i.) Prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul 
Sănătăţii.  

j.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 
medicamente.  

k.) Operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor.  
l.) Participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea 

comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.  
m.) Prin farmacistul clinician:  

- Se implică activ în activitatea de prescriere şi monitorizare a medicaţiei; 
- Participă la eleborarea protocoalelor terapeutice împreună cu medicii 

prescriptori; 
-  Monitorizează  respectarea bunelor practici în prescrierea și utilizarea 

medicamentelor; 
- Supervizează activitatea de dizolvare, diluție pentru preparatele parenterale ( 

citostatice); 
- Monitorizează produselor farmaceutice utilizate în studii clinice împreună cu 

farmacistul șef. 
 

CAPITOLUL VIII -LABORATOARE 
SECTIUNEA I – ORGANIZARE 

Art. 175. Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate 
astfel:  

a.) Laboratorul de analize medicale este organizat conform Ordinului Ministerului 
Sănătății  nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize 
medicale, este condus de un medic șef laborator, funcție ocupată prin concurs, conform legislației în 
vigoare și 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. 

b.) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală este condus de un medic șef 
laborator, funcție ocupată prin concurs, conform legislației în vigoare și este structurat astfel: 

 Laborator de radiologie şi imagistică medicală, având în componență: 
o Compartiment Computer Tomograf  
o Compartiment RMN  

Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală grupează toate investigațiile bazate pe 
utilizarea radiației Röntgen pentru aducerea în domeniul vizibilului a structurilor anatomice. 
Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigații, cel al tehnicilor de 
examinare imagistică. Modul de utilizare a radiației Röntgen pentru diagnosticul medical, condițiile 
ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare a 
radiații a încăperilor, sunt strict condiționate de Normele de Securitate radiologică - regimul de lucru 
cu surse de radiații X. 

c.) Laboratorul de explorări funcţionale este organizat în cadrul Ambulatoriul și se află în 
subordinea directorului medical. Deservește cabinetele: Interne, Cardiologie, ORL, fiind efectuate 
investigații medicale precum: spirometrie, electrocardiografie, determinarea indicelui gleznă-braţ, 
oscilometrie, audiometrie, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea 
existentă.  

d.) Laborator  endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică- Laborator  endoscopie 
digestivă diagnostică și terapeutică funcționează pe lângă secția de Gastroenterologie. Spațiul dedicat 
laboratorului cuprinde doua cabinete de investigații, un cabinet medici, un salon trezire și spațiul 
destinat spălării și dezinfecției endoscoapelor și accesoriilor endoscopice și depozitării acestora. 

e.) Laborator endoscopie bronșică- spațiul dedicat laboratorului cuprinde un cabinet de 
investigații, un cabinet medici, un salon trezire și spațiul destinat spălării și dezinfecției 
endoscoapelor și accesoriilor endoscopice și depozitării acestora. 



 

 
SECȚIUNEA a II-a –ATRIBUTIILE LABORATOARELOR 

Art. 176. Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, 

parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi 
examenelor profilactice.  

b.) Recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă.  
c.) Asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor.  
d.) Redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.  
e.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi 

şi materiale de laborator specifice.  
f.) Raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.  

Art. 177. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele 
atribuţii:  

a.) Efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la 
indicaţia medicului primar sau a medicului specialist.  

b.) Colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori 
este nevoie. 

c.) Se preocupă de aplicarea măsurilor de prevenire a iradierii inutile a pacienților și a 
personalului din laborator. 

d.) Organizarea programărilor și efectuarea examenelor radiologice și de imagistică în 
timp util. 

e.) Organizarea și redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor 
f.) Organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei/ arhivă în format 

DICOM.  
g.) Înregistrarea tuturor examinărilor efectuate.  
h.) Aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din 

laborator.  
i.) Respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii.  
j.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

materiale de laborator specifice.  
k.) Raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în 

ambulatoriu.  
Art. 178. Laboratorul de explorări funcţionale are, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, 

electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui gleznă-braţ, oscilometrie, test de 
efort, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă.  

b.) Redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.  
c.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice materiale 

de laborator specifice.  
d.) Raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.  

Art. 179. Laboratorul  endoscopie digestivă diagnostic și terapeutică și laboratorul 
endoscopie bronșică au, în principal, următoarele atribuţii:  

a.) Efectuarea tehnicilor endoscopice diagnostic/ terapeutice şi prelevarea de probe 
bioptice.  

b.) Raportarea statistică a serviciilor efectuate pentru bolnavi internaţi în Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia și alte unități sanitare din județ, pacienți prezentați în UPU.  

c.) Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului în vederea asigurării unui act 
medical de calitate.  

d.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 
materiale specifice.  

e.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 
diagnostic/ terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 



 

f.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

g.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 
 

CAPITOLUL IX -SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ 
SECȚIUNEA I – ORGANIZARE 

Art. 180. Funcţionarea şi administrarea Serviciului Județean de Medicină Legală se 
desfăşoară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1609/2006 şi Ordonanței G nr.1/2000 
Republicată privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, fiind 
unitate sanitară fără personalitate juridică inclusă în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia. 

Art. 181. Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenţei medicale, 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. 

Art. 182. 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. 

Art. 183. În desfăşurarea activităţii de medicină legală, instituţiile de medicină legală 
colaborează cu organele de urmărire penală şi cu instanţele judecătoreşti, în vederea stabilirii 
lucrărilor de pregătire şi a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatările sau alte lucrări 
medico-legale să fie efectuate în bune condiţii şi în mod operativ. 

 
SECȚIUNEA a II-a -ATRIBUTIILE SERVICIUL JUDEŢEAN DE 

MEDICINĂ LEGALĂ 
Art. 184. Atribuţiile Serviciului de Medicină Legală sunt:  
a.) Efectuează expertize, autopsii, examinări 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. 

b.) 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. 

c.) 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. 

d.) Efectuează noi expertize medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa 
institutelor de medicină legală. 

e.) 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. 

f.) Pun la dispoziţie Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti 
şi institutelor de medicină legală materiale necesare pentru cercetarea ştiinţifică. 

g.) 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.     

 



 

CAPITOLUL X -SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 
SECTIUNEA I-ORGANIZARE 

Art. 185. Laboratorul de Anatomie Patologică este organizat conform Legii 104/2003 
privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 
vederea transplantului. având în componenţă următoarele compartimente :  

 compartiment citologie  
 compartiment histopatologie  
 compartiment prosectură  

 
SECTIUNEA a II-a ATRIBUTIILE SERVICIUL DE ANATOMIE 

PATOLOGICĂ 
Art. 186. Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii:  
a.) Efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico-

legale/scutire de autopsie, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi 
precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de 
locul decesului.  

b.) Efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor.  
c.) Eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces 

completat şi semnat de medicul anatomo patolog.  
d.) Eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare.  
e.) Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice 

recoltate.  
f.) Colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor 

cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale.  
g.) Raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate.  
h.) Raportarea statistică a numărului de analize efectuate.  
i.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi 

şi materiale de laborator specifice.  
j.) Eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea 

unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare.  
k.) Primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină., 

biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice.  
l.) Prepararea coloranţilor şi a reactivilor.  
m.) Arhivarea lamelelor şi a blocurilor.  

 
CAPITOLUL XI -SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE 

ASISTENȚEI MEDICALE 
SECȚIUNEA I – ORGANIZARE 

Art. 187. Serviciul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 
asistenţei medicale este organizat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății  
nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

Art. 188. Serviciul este subordonat din punct de vedere administrativ managerului, iar 
îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de 
Sănătate Publică a Județului Alba. 

 
SECȚIUNEA a-II-a -ATRIBUTIILE SERVICIULUI DE PREVENIRE A 

INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 
Art. 189. Atribuțiile Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

sunt:  
a.) Organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale.  
b.) Propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 



 

c.) Șeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 
director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 
corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate.  

d.) Elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară.  

e.) Organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de 
Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenței medicale 
şi a consumului de antibiotice din spital.  

f.) Organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul 
prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale.  

g.) Organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual 
de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii.  

h.) Propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter 
de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale.  

i.) Elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 
specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii 
internaţi.  

j.) Întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate 
asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate 
cu aceasta.  

k.) Implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 
studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale.  

l.) Verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al 
unităţii.  

m.) Raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti 
infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate 
şi pe secţii.  

n.) Organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 
prin recoltarea testelor de autocontrol.  

o.) Colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei 
microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor 
multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de 
autocontrol.  

p.) Solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, 
în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul 
obţinerii unor caracteristici suplimentare.  

q.) Supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi 
menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării.  

r.) Supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară, eliminare si 
raportare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.  

s.) Organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale 
unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal. 

t.) Avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii.  
u.) Supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.  
v.) Răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta 

epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale.  
w.) Dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 
paraclinice necesare.  

x.) Întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 
riscurilor identificate în focar. 



 

y.) Solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 
direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este 
arondat, conform reglementărilor în vigoare.  

z.) Raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale.  

aa.) Întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale 

bb.) Efectuează activitati DDD (dezinsecție, deratizare, dezinfecție). 
 

CAPITOLUL XII -CABINETE MEDICALE 
ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII 

Art. 190. Cabinetele medicale funcționează în subordinea directorului medical.  
Art. 191. (1) Centrul de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice asigură asistenţa 

medicală ambulatorie şi are în structură obligatoriu cabinete medicale de specialitate: cabinet diabet 
zaharat, nutriţie şi boli metabolice, cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice (educaţie 
specifică) şi cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice (picior diabetic).  

(2) Responsabilităţile acestor cabinete derivă din reglementările legale cu privire la 
derularea programului naţional de diabet, nutriţie şi boli metabolice. În cadrul acestui cabinet se 
desfăşoară consulturile de specialitate ale bolnavilor de diabet, fiind luaţi în evidenţă şi bolnavii noi.  

Art. 192. Atribuţiile Centrului de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sunt 
următoarele:  

a.) Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care se prezintă 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/ la cerere, 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 se prezintă 
la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 
sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi.  

c.) Asigură tratamentul pacienţilor care constituie urgenţe ce pot fi soluţionate şi care se 
prezintă direct la cabinetele de specialitate.  

d.) Asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în alte unităţi 
spitaliceşti, în baza relaţiilor contractuale stabilite cu unităţile sanitare respective.  

e.) Respectă criteriile de prioritizare la prezentarea pacienţilor în ambulator:  
- urgenţele  
- gravide, lăuze  
- persoane cu dizabilităţi  
- personal medical.  

f.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 
diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 

g.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 
vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

h.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare 

i.) Asigurarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile 
de trimitere în consultaţii interdisciplinare.  

j.) Respectarea corectă a condiţiilor de igienă şi sterilizare a materialelor şi 
instrumentelor medico-sanitare din cabinete.  

k.) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci 
când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.  

l.) Monitorizarea pacienţilor cronici prin fişe, plan de recuperare, programe terapeutice.  
m.) Respectarea normelor în vigoare în ceea ce priveşte arhivarea acestora.  

Art. 193. Cabinetul oncologie medicală asigură efectuarea investigaţiilor medicale 
conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii din 
ambulatoriu. 



 

Art. 194. Atribuțiile cabinetului de oncologie medicală sunt:  
a.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare. 
b.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

c.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 

Art. 195. Cabinetul de planificare familială în asistenţa medicală de specialitate are 
drept scop realizarea reproducerii optime şi scăderea numărului de complicaţii provocate de sarcina 
cu risc crescut şi de avortul provocat.  

Art. 196. În acest sens cabinetul de planificare familială are următoarele atribuţii:  
a.) Acordă asistenţă medicală de specialitate - diagnosticul clinic şi de laborator al 

sarcinii, diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii, activităţi profilactice, diagnostice şi 
terapeutice care se referă la maladii cu transmitere sexuală, teste programe screening pentru cancerul 
genito-mamar, boală inflamatorie pelviană.  

b.) Supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată.  
c.) Recomandă întreruperea cursului sarcinii în funcţie de opţiunea individuală sau de 

indicaţiile medicale sau medico-sociale.  
d.) Înregistrează datele individuale de sănătate ale pacienţilor şi cuplurilor pe fişe-tip, în 

vederea prelucrării datelor în sistemul computerizat.      
e.) Iniţiază şi participă la acţiuni de cercetare vizând sănătatea reproducerii şi probleme 

de planificare familială.  
f.) Participă la acţiuni de propagare a informaţiilor despre sănătatea reproducerii şi 

planificarea familială la nivelul asistenţei medicale primare.  
g.) Desfăşoară acţiuni de educaţie sanitară în rândul populaţiei pe probleme de sănătate a 

reproducerii şi planificare familială.  
h.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare. 
i.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții. 

j.) Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoane abilitate conform legislației în vigoare. 

Art. 197. Cabinetul de medicina muncii are următoarele atribuții: 
a.) Elaborarea fișelor de aptitudine în vederea angajării pentru persoanele care se 

angajează în Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia sau alte unități angajatoare. 
b.) Efectuarea controlului medical periodic pentru angajații  Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia. 
c.) Efectuarea controlului medical periodic pentru personalul altor unități angajatoare din 

județ. 
Art. 198. Cabinetul de boli infecțioase are următoarele atribuții:  
a.) Asigură asistența medicală de urgență tuturor bolnavilor îndrumați spre serviciul 

nostru cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist. 
b.) Triază bolnavii în funcție de complexitatea bolii. 
c.) Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților. 
d.) Acordă primul ajutor medical în caz de urgență. 
e.) Face educație sanitară în vederea prevenirii și combaterea bolilor infecțioase. 
f.) Monitorizează gravidele prin efectuarea analizelor specifice (TORCH.. 
g.) Monitorizează bolnavii cu boala Lyme. 

Art. 199. Compartimentul de ergoterapie este organizat ca structură distinctă  în 
structura spitalului și are în vedere desfășurarea de activități terapeutice prin intermediul activității 
(fizice, ocupaționale și mentale) cu bolnavii de lungă durată sau cu afecțiuni permanente psihice sau 
motorii, cu recuperare lentă. 

Art. 200. Compartimentul de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală este organizat ca 
structură distinctă  în structura spitalului și are următoare atribuții: 



 

a.) Evidența 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. 

b.) Întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţelor, 
împreună cu personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulator şi cabinetele 
medicale. 

c.) 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.  

d.) Transmiterea către medicii care au trimis bolnavii pentru tratament medical 
recuperator, a concluziilor asupra eficienţei tratamentului aplicat. 

 
CAPITOLUL XIII-CENTRELE DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU 

ADULŢI ŞI COPII 
SECȚIUNEA I –ORGANIZARE 

Art. 201. (1) Centrele de sănătate mintală sunt unităţi sanitare publice, fără personalitate 
juridică, organizate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi funcţionează potrivit Ordinului 
Ministerului Sănătății 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. 

(2) Centrele de sănătate mintală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform 
solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din 
ambulatoriu.  

SECTIUNEA II-a –ATRIBUŢIILE CSM-URILOR 
Art. 202.  Atribuţiile centrelor de sănătate mintală sunt:  
a.) Evaluarea persoanelor care se adresează direct centrului.  
b.) Depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor 

corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile.  
c.) Furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de 

boală şi deteriorarea celor preexistente.  
d.) Asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv a pacienţilor încadraţi la art.109 din 

Codul penal.  
e.) Asigurarea serviciilor de reabilitare psiho-socială.  
f.) Asigurarea serviciilor de psihoterapie.  
g.) Asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a pacienţilor cu 

tulburări psihotice.  
h.) 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 şi alte unităţi sanitare.  

i.) Întocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului 
naţional de sănătate mintală.  

j.) Evaluarea mediului de viaţă al pacientului.  
k.) Monitorizarea familiilor cu risc.  
l.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile 

diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în vigoare 
m.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii  de naţionalitate, 

vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau 
antipatii personale pentru toți pacienții.  

n.)  Asigură accesul pacientului  la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia / 
persoanelor abilitate conform legislației în vigoare. 



 

 
CAPITOLUL XIV -DISPENSAR TBC 

SECŢIUNEA I-a - ORGANIZARE 
Art. 203. Dispensarul TBC organizează depistări active de tuberculoza, actiuni de 

prevenire și combatere a tuberculozei precum și dispensarizarea acestor categorii de bolnavi.  
Art. 204. Dispensarul TBC este condus de un medic șef, funcție ocupată prin concurs, 

conform legislației în vigoare.  
 

SECŢIUNEA II-a -ATRIBUŢIILE DISPENSARULUI TBC 
Art. 205. Dispensarul TBC are următoarele atribuții specifice: 
a.) Asigurarea tratamentului strict supravegheat al tuberculozei pentru pacienții din 

teritoriul arondat. 
b.) Recoltarea de produse biologice pentru examen bacteriologic în vederea 

diagnosticării tuberculozei pulmonare si extrapulmonare . monitorizare bacteriologica a pacientilor 
in tratament. 

c.) Monitorizarea chimioterapiei antituberculoase și evaluarea rezultatelor sale conform 
programului PNPSCT. 

d.) Colectarea datelor din teritoriul arondat referitoare la incidenţa și prevalenţa 
Tuberculozei. 

e.) Completarea la zi a Registrului de evidenţă a Tuberculozei. 
f.) Centralizarea situație statistice trimestriale și anuale din județul Alba. 
g.) Menținerea legăturii permanente cu Unitatea centrală a PNPSCT. 

 
CAPITOLUL XV -CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA 

MUREŞ 
SECŢIUNEA I-a – ORGANIZARE 

Art. 206. (1) Centrul de sănătate multifuncţional Ocna Mureş, înfiintat prin Hotărârea 
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 Ordinul Ministerului 
Sănătății nr.1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a 
centrelor de sănătate multifuncţionale. 

(2) 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. 
Art. 207. 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 a-II-a -ATRIBUŢIILE CENTRULUI DE SĂNĂTATE 

MULTIFUNCȚIONAL OCNA MUREȘ 
Art. 208. Centrul de sănătate multifuncţional Ocna Mureş, în principal, următoarele 

atribuții: 
a.) Informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul 

și tratamentele recomandate. 
b.) Întocmirea listelor de așteptare pentru serviciile medicale programabile. 
c.) Îndrumarea bolnavilor către unitățile sanitare cu paturi în cazurile când este necesară 

internarea. 



 

d.) Executarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a bolilor cronice și 
degenerative. 
 
 

CAPITOLUL XVI -SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
SERVICIILOR MEDICALE 

SECŢIUNEA I– ORGANIZARE 
Art. 209. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale funcţionează în 

subordinea managerului fiind înfiinţat potrivit prevederilor Ordinului nr. 975 din  1 octombrie 2012 
privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor 
sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale. 

Art. 210. 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 
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 a-II-a –ATRIBUŢIILE SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 
Art. 211. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale, are în principal 

următoarele atribuții specifice:  
a.) Pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii.  
b.) Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al 

calităţii:  
- manualul calităţii.  
- procedurile.  

c.) 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.  

d.) Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
serviciilor. 

e.) Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului 
de management al calităţii.  

f.) Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite. 
g.) Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul 

calităţii declarate de manager. 
h.) Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 

calităţii cu cerinţele specifice.  
i.) Coordonarea evenimentelelor adverse, raportate, dar și neconformităților sesizate şi 

propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun.  
j.) Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii. 
k.) Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul 

medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor.  
l.) Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al 

calităţii.  
m.) Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
n.) Domeniul de aplicare a Sistemului de management al calităţii în spitalul în care ne 

desfășurăm activitatea:  
- servicii medicale spitalicesti si in ambulatoriu; 
- servicii medicale de urgență; .  
- servicii medicale paraclinice;  
- explorari functionale si analize de laborator; 
- servicii de imagistica medicala; 
- servicii farmaceutice;  



 

- servicii conexe actului medical. 
Art. 212. Atribuţii generale ale Serviciului de management al serviciilor medicale: 
a.) Se implică activ în promovarea principiilor calității în orice segment al activității 

desfășurate. 
b.) Participă activ la implementarea și monitorizarea criteriilor de calitate necesare 

desfășurării activității unității la standardele stabilite la nivel național şi asumate prin politica 
managerială a spitalului. 

c.) Participă la implementarea şi menținerea unui sistem al calității în conformitate cu 
cerințele documentelor de referință principale. 

d.) Evaluează periodic stadiul implementării managementului calității în spital prin fișa 
de autoevaluare. 

e.) Întocmește nivelul indicatorilor de performanță asumați prin contractul de 
management de către managerul unității sanitare. 

f.) Asigură monitorizarea costurilor serviciilor furnizate 
g.) Răspunde de realizarea indicatorilor specifici unității sanitare, în vederea 

monitorizărilor. 
h.) Participă activ la implementarea și monitorizarea criteriilor de calitate necesare 

desfășurării activității unității la standardele stabilite la nivel național şi asumate prin politica 
managerială a spitalului. 

i.) Informează  și monitorizează cu avizul șefului de serviciu, conducerea spitalului cât și 
șefii structurilor nivelul indicatorilor obținuți, cazurile nevalidate și ICM-ul realizat, 
trimestrial/anual. 

j.) Asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă 
ai managementului spitalului 

k.) Întocmeşte raportul de decontare  a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de 
diagnostice. 

l.) Coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor 
ce trebuie raportate. 

m.) Analizează indicatorii pe spital 
n.) Stabilește măsuri necesare pentru creșterea gradului de satisfacție a personalului și 

motivarea acestuia. efectuarea de raportari lunare către CAS: pacienți internați pentru accidente 
rutiere, agresiuni, accidente de muncă, pacienti asigurați cu eurocard, pacienți internați pe 
compartimentul de îngrijiri paliative, desfășuratorul pe CNP a pacienților de la spitalizare de zi, 
consultații și explorări efectuate în alte unități sanitare. 

o.) Corectează FOCG invalidate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si management 
sanitar. 

p.) Întocmeste raportul foilor de observatie invalidate pentru care se solicita revalidare. 
 

CAPITOLUL XVII - STRUCTURI AUXILIARE. ORGANIZARE ȘI 
ATRIBUȚII 

 
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI-INFORMAŢII 

Art. 213. Compartimentul de Internări-Informaţii este în subordinea directorului de 
îngrijiri . 

Art. 214. Compartimentul de Internări-Informaţii are în principal următoarele atribuții: 
a.) Efectuează înregistrarea internărilor în regim de spitalizare continuuă și de zi. 
b.) Colectează, verifică și arhivează temporar foile de spitalizare continuuă și de zi. 

 
COMPARTIMENT DIETETICĂ ȘI BLOC ALIMENTAR 

Art. 215. (1) 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: 

(2) Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 
a.) receptia si depozitarea produselor alimentare neprelucrate. 
b.) spatii pentru prelucrari primare. 
c.) spatii pentru prelucrari finale. 



 

d.) spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi (depozit de zi. 
e.) oficiu de distributie. 
f.) control dietetic. 
g.) anexe pentru personal. 

(3) Bucataria are circuit inchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare si 
evacuarea deseurilor menajere. Spaţiile sunt  utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul 
alimentar sunt  stabilite şi respectate 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. 

Art. 216. În Blocul Alimentar se  asigură activitatea de primire şi păstrare și preparare a 
alimentelor având în vedere, în principal, următoarele reguli de igienă şi administrative: 

a.) Primirea în Blocul alimentar doar a alimentelor 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 comisie de recepție  formată din magazinerul depozitului de 
alimente,asistent medical dietetician și personal administrative, 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, 

d.) În prezenţa asistentului de dietetică sau a bucătarului care vor verifica atent calitatea 
alimentelor primite. 

e.) Procesarea și păstrarea alimentelor în condiţii igienice conform reglementărilor legale 
in vigoare. 

f.) Distribuirea hranei spre secțiile și compartimentele spitalului respectând 
reglementările. 

 
COMPARTIMENT RELIGIOS 

Art. 217. Compartimentul religios este  organizat și funcționează potrivit protocolului 
încheiat între Ministerul Sănătății și Patriarhia Romana. 

Art. 218. Activitatea acestuia se exercita de catre preotul încadrat în unitate, la capelă  
sau la patul bolnavului. 

 
GARDEROBA 

Art. 219. Garderoba este organizată în subordinea directorului de Îngrijiri. 
Art. 220. În Garderobă se desfășoară următoarele activități: 
a.) Preluarea și păstrarea în siguranță a efectelor și a valorilor pacienților în bune condiții 

pe toata perioada internării. 
b.) Igienizarea  și îmbrăcarea în ținuta de spital a pacienților înainte de intrarea în secție. 
c.) Îmbrăcarea în ținuta de stradă a pacientului la  momentul externării. 

 
SPĂLĂTORIE 

Art. 221. Spălătoria este în subordinea directorului de Îngrijiri . 
Art. 222. În Spălătorie se desfășoară următoarele activități: 
a.) Primirea din sectii, laboratoare si alte compartimente de lucru a spitalului a 

echipamentului si cazarmamentul folosit (murdar.. 
b.) Efectuarea dezinfectiei, spălării, reparării (în cadrul Croitoriei., călcării și păstrării a 

echipamentelor si cazarmamentului. 
c.) Eliberarea către secții, compartimente a echipamentului si cazarmamentului spălat. 
 
TITLUL IV. ORGANIZAREA STRUCTURILOR FUNCȚIONALE   

 
CAPITOLUL I - SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 

SECŢIUNEA I–ORGANIZARE 
Art. 223. Serviciul financiar-contabil este condus de un şef serviciu. În lipsa acestuia 

conducerea fiind asigurată de înlocuitorul şefului de serviciu, în limita mandatului dat de directorul 
financiar-contabil, cu aprobarea managerului. Directorul financiar-contabil răspunde de activitatea 



 

serviciului şi îl reprezintă în raporturile cu conducerea spitalului şi cu celelalte compartimente şi 
servicii din structura organizatorică a acestuia. 

 
SECŢIUNEA a-II-a -ATRIBUŢIILE SERVICIULUI FINANCIAR-

CONTABILITATE 
Art. 224. Serviciul financiar-contabil are următoarele atribuţii: 
a.) Respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale 

Regulamentului intern, ale Codului de conduită a personalului contractual și ale contractului 
individual de munca 

b.) Răspunde în fața șefului ierarhic și a managerului spitalului pentru îndeplinirea 
atibuțiilor careii revin. 

c.) Obligația de a utiliza judicios baza materială. 
d.) Obligația de a informa seful ierarhic și managerul în cazul existenței unor nereguli, 

abateri, sustrageri,etc. 
e.) Comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu, promovarea raporturilor de 

colaborare intre membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necorespunzatoare 
f.) Executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in 

vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului 
g.) Obligatia de a respecta secretul de serviciu. în exercitarea atribuțiilor de serviciu 

acesta poate fi divulgat în interiorul sau în afara spitalului doar cu acordul expres și prealabil al 
managerului 

h.) Organizează evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea 
corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare.  

i.) Analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 
corespunzătoare. 

j.) Exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
k.) Răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate. 
l.) Organizează evidenţele tehnico-operative şi gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi 

la zi. 
m.) Organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de 

regularizare a diferenţelor constatate. 
n.) Organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariatii 

serviciului. 
o.) Întocmeşte studiul privind imbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune 

măsuri corespunzătoare. 
p.) Ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor. 
q.) Răspunde de indeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, 

constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor. 
r.) Asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din 

încasări şi plăţi în numerar. 
s.) Conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire 
la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat.  

t.) Organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare a 
plăţilor. 

u.) Organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 
conţinutului şi legalităţii operaţiunii. 

v.) Răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit 
plătite. 

w.) Răspunde de intocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boala şi a 
fondului de asigurări sociale. 

x.) Întocmesc periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi fac propuneri de 
luare a 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 altor 
imobilizări de fonduri.  

y.) Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor 
raportărilor contabile potrivit prevederilor legale.  

z.) Urmăresc contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba în vederea 
decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice).  

aa.) Întocmesc lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, 
ambulatoriu, paraclinice).  

bb.) Întocmesc facturile de regularizare pentru serviciile medicale prestate pentru asiguraţi 
şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Alba. 

cc.) Întocmesc necesarul de fonduri pentru programele naţionale de sănătate finanţate de 
Ministerul Sănătăţii.  

dd.) Întocmesc lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate Alba privind 
programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale, inclusiv pentru facturarea lor 
către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Alba.  

ee.) Transmit lunar facturile de la furnizori în copie către Casa de Asigurări de Sănătate 
Alba pentru decontarea programelor de sănătate.  

ff.) Întocmesc situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi 
în conformitate cu dispoziţiile legale.  

gg.) -verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile 
cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor.  

hh.) Întocmesc necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul 
Sănătăţii.  

ii.) Verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi 
legalităţii operaţiunilor.  

jj.) Verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont. 
verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în 
numerar.  

kk.) Verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor 
de plăţi în numerar.  

ll.) Participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din 
unitate şi propune măsuri corespunzătoare.  

mm.) Întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare, 
listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării conducerii, Consiliului 
de administraţie al spitalului.  

nn.) Întocmesc şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital 
pentru alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate de 
spital pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor.  

oo.) Întocmesc si transmit catre conducatorii centrelor de cost rapoartele privind 
rezultatele obtinute,  veniturilor si cheltuielilor realizate. 

 
CAPITOLUL II - SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

SECŢIUNEA I –ORGANIZARE 
Art. 225. Serviciul Informatică şi statistică medicală 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.  

 
SECŢIUNEA a-II-a-ATRIBUŢIILE SERVICIULUI INFORMATICĂ ȘI 

STATISTICĂ MEDICALĂ 
Art. 226. Serviciul Informatică şi statistică medicală are următoarele atribuții:  
a.) Coordonează întreaga activitate informatică a spitalului. 
b.) Analizează toate aplicaţiile ce se doresc a fi implementate în instituție. 
c.) Urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare, și asigură 

remedierea defecţiunilor apărute. 
d.) Gestionează rețeaua de calculatoare a spitalului. 



 

e.) Asistă personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, în vederea exploatării 
corecte a echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime și în condiții de securitate. 

f.) Răspunde în fața managerului spitalului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 
g.) Execută orice sarcină de serviciu, în limita competențelor, din partea managerului în 

vederea asigurării unei bune funcționări a activității spitalului. 
h.) Colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi le prelucrează în 

vederea trimiterii pentru validare şi revalidare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management 
şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform sistemului de clasificare în grupe de 
diagnostic (DRG.. 

i.) Întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti în baza formularelor tipizate 
ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba. 

j.) Întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de 
Sănătate Publică a Județului Alba. 

k.) Întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului şi şefii de secţii 
despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, indicele de case-mix (ICM. lunar, trimestrial, anual. 

l.) Întocmeşte mişcarea zilnică a pacienţilor internaţi pe baza Foilor de mişcare zilnică, 
pe secţii. 

m.) Prelucrează date în vederea răspunsului la diverse solicitări ale managerului, 
directorului medical şi altor instituţii abilitate. 

n.) Completează cu informaţii, lucrări comune cu alte compartimente (Ex: buget, cetăţeni 
străini, neasiguraţi, etc...  

o.) Raportează la Casa de Asigurări de Sănătate Alba lunar, trimestrial, anual: 
Accidentele rutiere, Vătămările corporale, Accidentele de muncă, Concediile medicale, Cetăţenii 
străini, Listele de prioritate, Pacienţii neasiguraţi care au beneficiat în timpul lunii de servicii 
medicale, Pacienţii internaţi prin urgenţă din totalul prezentărilor în UPU, Pacienţii externaţi pe 
tipuri de servicii, Cazurile pentru care se solicită revalidarea - Comisia de analiză, Centralizatorul cu 
consumul de medicamente pe spital. 

p.) Întreţine relaţii de colaborare cu firmele din domeniu IT cu care spitalul are contracte 
de colaborare. 

q.) Executa configurări, setări în sistemul informatic integrat. 
r.) Efectuează filtrarea şi rezolvarea problemelor şi solicitărilor de către utilizatori în 

sistemul informatic integrat. 
 

CAPITOLUL III -SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, APROVIZIONARE ȘI 
TRANSPORT  

SECŢIUNEA I – ORGANIZARE 
Art. 227. Serviciul achiziţii publice, aprovizionare si transport 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. 

 
SECŢIUNEA a-II-a –ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE, 

APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT 
Art. 228. Serviciul achiziţii publice, aprovizionare si transport are următoarele atribuţii: 
a.) Respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului 

intern, ale Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca. 
b.) Raspunde in fata sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea 

atributiilor care ii revin 
c.) Are obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor 

nereguli, abateri, sustrageri,etc. 
d.) Comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de 

colaborare intre membrii colectivului si combaterea oricaror manifestari necurespunzatoare 
e.) Executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in 

vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului 



 

f.) Are 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. 

g.) Cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, concesionării de 
lucrări publice şi servicii publice. 

h.) Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor 
făcute de către secţiile, compartimentele, serviciile din cadrul spitalului. 

i.) Efectueaza în permanenţă studiu de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ. 
j.) Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice 

conform legislaţiei în vigoare, urmarind: 
- publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire). 
- întocmirea documentaţiilor de atribuire şi lămurirea prin clarificari a eventualelor 

neclarităţi legate de acestea. 
- intocmirea notelor de estimare a valorii achizitiei. 
- întocmirea strategiei generale de contractare si a strategiilor  de contractare referitoare 

la procedurile de achiziţie publica. 
- stabilirea criteriului de atribuire a contractelor de achizitie publica.  
- întocmirea deciziilor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii 

contractelor de achiziţie publică, 
k.) asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de atribuire a 

contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări cu respectarea termenelor legale, respectiv: 
- întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor. 
- verificarea DUAE si a indeplinirii cerintelor de calificare. 
- analizarea ofertelor tehnice si financiare depuse, in calitate de membru in comisiile de 

evaluare. 
- intocmirea proceselor verbale dupa fiicare etapa si a rapoartelor procedurilor 

intermediare si finale. 
- emiterea hotărârilor de adjudecare. 
- emiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii si transmiterea acestora. 
- primirea şi rezolvarea contestaţiilor. 
- participarea la  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 valorilor 

si termenelor, confirmarea realităţii, regularităţii şi legalităţii plăţilor aferente 
contractelor făcându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia 
publică respectivă. 

l.) Asigura evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau 
lucrari. 

m.) Urmăreşte executarea contractelor de achiziţii. 
n.) Asigură confidenţialitatea corespondenţei. 
o.) Îndeplineste şi alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri si dispoziţii ale Managerului şi 

şefilor ierarhici. 
p.) Asigura cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi 

orice alt fel de achiziţii, prin colaborarea cu Biroul Juridic din unitate, asigurând de asemenea 
instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine. 

q.) Urmăreşte achiziţionarea produselor solicitate de secţii pentru fondurile alocate prin 
programele naţionale. 

r.) Asigura eliberarea documentelor constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor 
contractuale. 

s.) Comunica catre ANAP si ANI, in termenul legal, datele referitoare la incheierea 
contractelor. 

t.) Urmareste constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice. 
u.) Asigura aprovizionarea cu materiale, alimente , aparatura, instrumentar, inventar 

moale si gospodaresc , utilaje, echipamente, piese de schimb, etc., 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. 



 

v.) Primeste si analizeaza referatele de necesitate de la toate structurile din spital, 
asigurand valorificarea lor. 

w.) Întocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor si comenzile aferente achizitiilor 
publice asigurand transmiterea acestora catre furnizori. 

x.) Raspunde de intocmirea proiectului planului  anual al achiziţiilor publice. 
y.) Analizeaza, imbunatateste si coreleaza necesarul de aprovizionat in colaborare cu 

compartimentul financiar si cu nevoile sectiilor, laboratoarelor, compartimentelor , etc. 
z.) 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. 

aa.) Organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a materialelor si tuturor 
valorilor materiale aprovizionate impreuna cu comisia de receptie a unitatii. 

bb.) Ia masuri pentru preintampinarea stocurilor supranormative si disponibile. 
cc.) Verifica corespondenta valorica si cantitativa dintre comenzi si intrari. 
dd.) Raspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale, intocmeste documentatiile 

necesare achizitionarii furnizorilor in cazurile de nerespectare de catre acestia a obligatiilor 
contractuale. 

ee.) Efectueaza raportări periodice legate de  problemele de aprovizionare ale spitalului. 
ff.) Asigură recepţionarea , manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor. 
gg.) Asigurarea instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă 

de către personalul din cadrul serviciului. 
hh.) Are obligaţia de a participa la stabilirea necesarului de produse/servicii/lucrari,  în 

vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului. 
ii.) Respecta prevederile din regulamentul intern si de organizare si functionare al 

unitatii. 
jj.) Execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii 

privind problemele specifice serviciului. 
Art. 229. În activitatea de transport, Serviciul achizitii publice, aprovizionare si 

transport, are urmatoarele atributii si responsabilitati: 
a.) Punerea la dispoziţia unităţii, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare 

şi a conducătorilor auto. 
b.) Asigurarea transportului bolnavilor, pentru investigatii şi tratament, în incinta unităţii 

şi în afara ei, la solicitarea medicilor din spital. 
c.) Externarea pacientilor propusi de catre medicii din sectiile spitalului. 
d.) Asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a echipamentelor 

şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele. 
e.) Efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanţilor şi lubrefianţilor şi folosirea 

corectă a cardurilor de carburanţi. 
f.) Îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul 

spitalului. 
g.) Asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilor 

tehnice. 
h.) Întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice. 
i.) 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. 
j.) Întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşirilor de 

consumuri de carburaţi, lubrifianţi, anvelope. 
k.) Întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilor necesare în urma 

accidentelor de circulaţie. 
l.) Organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii. 
m.) Verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieşi în curse. 
n.) Verificarea şi certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto. 
o.) Urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de 

schimb , etc... 
p.) Urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta 

unităţii. 
q.) Întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare. 



 

Art. 230. Magaziile Spitalului – Materiale şi Alimente  sunt  în subordinea Serviciului 
achiziţii publice, aprovizionare si transport şi au ca  atributii principale: 

a.) Asigurarea gestiunii fizice a stocului de marfă. 
b.) Introducerea marfei în stoc în baza documentelor de intrare. 
c.) Asigurarea mişcarii stocurilor. 
d.) Expedierea marfurilor către sectii. 
e.) Achizitionarea imprimatelor cu regim special. 
f.) 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 .. 

g.) Receptia produselor alimentare, care se compune din urmatoarele etape: receptia 
cantitativa și recepția calitativă . 

h.) 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. 

i.) Sesizarea oricarei neconformitati furnizorului pentru corectarea situatiei pe baze 
amiabile sau sefului serviciului pentru a lua masurile care se impun. 

j.) 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. 

k.) În 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. 

l.) Manipularea produselor  va respecta urnatoarele conditii: 
m.) Manipularea trebuie făcută cu atenţie, astfel încît să nu fie afectată integritatea 

produsului. 
n.) Manipularea produselor se realizează utilizînd numai echipamente de lucru adecvate  

( mănuşi, palmare .. 
o.) Transportul se realizează astfel încît să nu existe posibilitatea de răsturnare. 

 
CAPITOLUL IV- SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU 

PUBLICUL 
SECŢIUNEA I – ORGANIZARE 

Art. 231. Acest serviciu este organizat în structura unităţii în subordinea directă a 
managerului unităţii fiind condus de un şef serviciu. Serviciul resurse umane și relații cu publicul 
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. 

Art. 232. (1) Serviciul resurse umane și relații cu publicul, pe lângă activităţile 
specifice, are rol de consiliere pentru managementul unității sau pentru celelalte departamente din 
spital. Departamentul de personal este cel mai bun cunoscător al personalului firmei şi cel mai în 
măsură de a furniza sfaturi preţioase referitoare la resursa umană. 

(2) Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul se ocupă de 4 probleme: 
a.) Gestiunea personalului: 

- acte referitoare la personal (contracte individuale de muncă, crearea dosarelor de perso-
nal, etc.; 

- evidenţa activităţilor personalului (pontaje, concedii, adeverinţe de salariat.; 
- calcularea, acordarea salariilor. 

b.) Partener strategic pentru celelalte departamente 
- proiectarea şi analiza posturilor; 
- elaborarea sistemului de beneficii şi recompense al organizaţiei; 



 

- evaluarea posturilor şi stabilirea sistemului de salarizare; 
- evaluarea performanţelor personalului; 
- organizarea recrutărilor şi selecţiilor de personal; 
- evaluarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de munca; 
- pregătirea documentelor pentru instanțele de judecată; 
- organizarea pregătirii salariaţilor. 

c.) Agent al schimbării 
d.) Asigura fluxul normal de informatii publice catre persoanele care doresc informatii de 

interes public si catre mass-media in situatiile in care sunt vizate aspecte ce tin de activitatea 
spitalului. 

 
SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE ȘI 

RELAȚII CU PUBLICUL  
Art. 233. Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul are în principal următoarele 

atributii: 
a.) Aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, 

evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii.  
b.) Organizează examenele de promovare în funcții și trepte profesionale.  
c.) Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea statului de 

funcţii, a numărului de posturi, organigramei şi structurii organizatorice, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare, a regulamentului de ordine interioară.  

d.) Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a 
performanţelor profesionale.  

e.) Întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din cadrul Serviciului 
resurse umane și relații cu publicul.  

f.) Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de structuri a fişelor de 
post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale.  

g.) Furnizează datele privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării 
bugetului de venituri şi cheltuieli.  

h.) Participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând 
date de specialitate.  

i.) Întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 
personalul încadrat conform cerinţelor, precum si furnizează date referitoare la organizarea si 
functionarea unitatii,  care sunt solicitate de alte unitati acreditate, din sistem.  

j.) Aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locul de muncă.  
k.) Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante 

pentru toate categoriile de personal şi asigură secretariatul în comisiile de concurs şi în cele de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante.  

l.) Execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din 
normativele în vigoare.  

m.) Întocmeste 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. 

n.) Urmăreşte şi îndrumă împreună cu compartimentul juridic din unitate, aplicarea 
legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte 
drepturi salariale.  

o.) Pune în aplicare hotărârile date de instanțele de judecată, cu privire la acordarea 
unor drepturi salariale personalului din cadrul spitalului. 

p.) Elaboreaza proceduri operationale  pe  domeniul resurselor umane. 
q.) Participa la elaborarea, in baza datelor si cerintelor furnizate de sectii, servicii, 

birouri, a planului de perfectionare a personalului. 
r.) Avizează legalitatea măsurilor si hotărârilor ce urmează să se stabilească de 

conducerea unitatii în domeniul gestionării resurselor umane, normare, organizare si salarizare. 
s.) Pastreaza si asigura securitatea documentelor serviciului, si respecta principiul 

confidentialitătii. 



 

t.) Primeste zilnic si rezolva corespondenta repartizata serviciului, urmareste si asigura 
rezolvarea acesteia la timp si in conformitate cu actele normative in vigoare. 

u.) Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau 
invaliditate pentru personalul din unitate și  pentru foștii  angajați ai spitalului. 

v.) Efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în 
afara acestuia.  

Art. 234. Compartimentul personal din cadrul serviciului are în principal, următoarele 
atributii: 

a.) Asigură încadrarea personalului potrivit statului de funcţii şi cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.  

b.) Întocmeşte contractele individuale de muncă şi stabileşte drepturile salariale pentru 
personalul  nou-încadrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

c.) Înregistrarea în Revisal a noilor salariaţi, precum şi a modificărilor intervenite în 
situaţia salariaţilor existenţi.  

d.) Întocmeşte şi ţine la zi dosarele personale ale angajaţilor.  
e.) Întocmeşte dosarele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării.  
f.) Asigură toată procedura privind desfășurarea examenelor  în vederea promovării.  
g.) Întocmeşte actele adiţionale,  decizii, privind modificările intervenite în contractele 

individuale de muncă ale salariaţilor.  
h.) Încadrează medicii rezidenţi pe bază de repartiţie.  
i.) Eliberează adeverinţe salariaţilor în funcţie de necesităţi.  
j.) Ține evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pentru salariaţii 

spitalului.  
k.) Ține evidenta certificatelor de membru al organizaţiilor profesionale (cu viza la zi. ale 

medicilor, asistenţilor medicali, chimiştilor şi biologilor din structurile repartizate, în vederea 
contractării serviciilor medicale ale spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba. 

l.) Ține evidenta asigurărilor de răspundere civilă ale medicilor, asistenţilor medicali, 
chimiştilor ţi biologilor şin structurie repartizate, în vederea contreactării serviciilor medicale ale 
spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba. 

m.) Urmareste intocmirea si actualizare de catre conducatorii sectiilor si 
compartimentelor, serviciilor si birourilor  a  fiselor de post, se îngrijește  de primirea acestora şi 
arhivarea lor în dosarele de personal ale angajaţilor, asigurând gestionarea lor conform prevederilor 
legale. 

n.) Răspunde de actualizarea  si evidenta  documentelor in baza  carora se stabilesc 
scutirile de impozit, pentru salariaţii din structurile repartizate.  

o.) Răspunde 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. 

p.) 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, asistenţilor medicali, întocmind un tabel nominal cu 
toate datele solicitate.  

Art. 235. Compartimentul salarizare  din cadrul serviciului are în principal, următoarele 
atribuţii:  

a.) Răspunde de  verificarea, calcularea si acordarea integrala cu respectarea tuturor 
prevederilor legale, a tuturor drepturilor de salarizare ca: salarii tarifare pentru timpul efectiv lucrat, 
spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare,spor de noapte, alte sporuri prevazute de lege, 
garzile medicilor din unitate si din afara unitatii, ore operatii, ore pentru timpul lucrat in zilele de 
sambata si duminica precum si in zile de sarbatori legale, pentru toti salariatii spitalului. 

b.) Verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat.  
c.) Răspunde de evidenta corecta si la zi a concediilor de odihna a salariaților spitalului 

(planificare-efectuare, corelarea cu pontajul.. 
d.) Răspunde de calcularea concediilor medicale conform reglementarilor in vigoare, tine 

evidenta numarului de zile de incapacitate de munca, a concediilor medicale pentru sarcina si 
lehuzie, realizate pe fiecare persoana in parte din sectiile/compartimentele /alte structuri de care 
raspunde și totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă 



 

avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii 
unităţii.  

e.) Colectează, centralizează şi raportează Casei de Asigurări de Sănătate Alba 
centralizatoarele certificatelor de concedii medicale eliberate la nivelul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia. 

f.) Introduce  si raspunde de corecta evidentiere a retinerilor pe statele de plata (popriri, 
asigurari facultative, pensii private, cont curent, CAR, garantii materiale, pensii alimentare, retineri 
masa, avans concedii de odihnă, etc.. 

g.) Răspunde de intocmirea listelor pentru  toate băncile cu care se colaborează, prezinta 
lunar bancilor documentele necesare pentru incarcarea cardurilor de salarii, respectiv asigura 
transmiterea la timp a fisierelor online sau pe baza tokenului, de la caz la caz. 

h.) Întocmeste lunar situatia pensiilor facultative si asigura expedierea catre societatile de 
asigurari  prin fax sau e-mail. 

i.) Întocmeşte listele pentru acordarea voucherelor de vacanță.  
j.) Genereaza si 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.  

k.) Întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul 
de salarii.  

l.) Eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi.  
Art. 236. Compartimentul relaţii cu publicul este parte a serviciului de resurse umane și 

relații cu publicul şi are următoarele atribuţii principale:  
a.) Întreţine relaţii de colaborare cu organizaţii profesionale diverse pe probleme de 

relaţii publice.  
b.) Asigură accesul la informaţii de interes public din oficiu sau la cerere. 
c.) Are obligaţia să comunice din oficiu, prin afişare la sediul spitalului şi pe pagina de 

internet proprie, informaţii de interes public.  
d.) Propune, planifică, organizează și coordonează activitățile de informare a grupului 

țintă: pacienți, aparținători, colaboratori, mass media, în vederea eficientizării comunicării interne și 
externe. 

e.) Coordonează activitatea de evaluare a satisfacției pacienților.  
f.) Coordonează activitatea de evaluare  a satisfacției și motivației angajaților.  
g.) Propune, planifică, organizează și desfășoară activități cu scopul îmbunătățirii 

procesului de informare și comunicare cu pacienții și aparținătorii, precum și cu scopul creșterii 
gradului de cunoaștere a normelor etice.  

h.) Gestionează procesul de soluționare a petițiilor.  
i.) Sprijină procesul de integrare a noilor angajați.  
j.) Elaborează și monitorizează implementarea planului de formare profesională a 

personalului SJU Alba Iulia.  
k.) Asigură activitatea de Secretariat a spitalului, astfel:  

- gestionează înregistrarea documentelor intrari-iesiri, in registrul electronic. 
- verifică și transmite solicitări pentru ambulanțe.  
- distribuie documente avizate manager și director medical, pe sectii si 

compartimente. 
- transmiterea documentelor diverse prin fax, e-mail. 
- programari audiente interne si externe. 
- realizare legaturi telefonice interne si externe-permanent. 
- primiri – distribuiri de  documente si colete  prin posta si curierat rapid. 
- stampilare documente eliberate de pe sectii: state de plată, certificate medicale, 

fise auto, fise port  arma, certificate handicap, adeverinte. 
- informatii si lamuriri pentru probleme ale apartinatorilor sau ale pacientilor. 

 
 
 



 

CAPITOLUL V -SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ŞI PSM 
SECŢIUNEA I – ORGANIZARE 

Art. 237. Serviciul Tehnic Administrativ şi Psm  este condus de un şef serviciu şi este 
structurat în: 

 serviciul tehnic administartiv şi PSM. 
 muncitori indirect productivi. 
 centrala telefonică. 
 muncitori spaţii verzi. 
 activitate  de întreţinere revizie ascensoare. 

 
SECŢIUNEA a-II-a –ATRIBUŢIILE SERVICIULUI TEHNIC 

ADMINISTRATIV ȘI PSM 
Art. 238. Serviciul tehnic administrativ şi PSM are următoarele atribuţii specifice: 
a.) Elaborează planul de investiţii şi reparaţii capitale şi curente ale spitalului.  
b.) Urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale.  
c.) Întocmeste documentatiile tehnice in vederea achizitiilor publice pentru investitii si 

reparatii capitale (altele decat cele care presupun proiectare. si achizitionarea de utilaje tehnice. 
d.) 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. 

e.) Propune aprobarii managerului componenta comisiei de receptie în conformitate cu 
normativele în vigoare, pentru lucrarile de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, constructii-
instalatii. 

f.) 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.  

g.) Este responsabil cu cartile tehnice ale constructiilor din dotare.  
h.) 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.  

i.) Asigura întocmirea justificarilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, 
reparatii capitale, reparatii curente, precum si obtinerea avizelor locale prealabile pentru executarea 
acestor lucrari.  

j.) Asigura si urmareste avizarea interna a documentatiei întocmite.  
k.) Asigura întocmirea documentatiilor tehnice (expertizari, evaluari, studii de 

fezabilitate, proiecte tehnice. pentru lucrari de investitii si reparatii capitale prevazute în planul 
institutiei. 

l.) Întocmeste caiete de sarcini pentru lucrarile cu terti (reparatii curente, constructii 
montaj..  

m.) Urmareste si raspunde de executarea în bune conditii a lucrarilor de constructii-
montaj prevazute în plan.  

n.) 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 
(altele decat cele confirmate de diriginti de şantier). 

o.) 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.  

p.) Răspunde 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 

q.) Asigura întocmirea si tinerea la zi pentru lucrarile noi a cartii tehnice a constructiei 
(proiectare, executie, receptie, exploatare, jurnalul evenimentelor).  



 

r.) Urmareste comportarea lucrarilor in perioada de garantie, intocmeste acte 
constatatoare privind defectiunile aparute in perioada de garantie si urmareste remedierea acestora. 

s.) 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.  

t.) Asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale cu terţii.  
u.) Întocmeşte graficul de lucrări. 
v.) Urmăreşte efectuarea reparaţiilor conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ 

lucrările executate de constructor (altele decat cele confirmate de diriginti de santier.. 
w.) Asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor, utilajelor.  
x.) Stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare.  
y.) Asigură măsuri necesare pentru utilizarea inventarului administrativ – gospodăresc în 

condiţii de eficienţă maximă.  
z.) Asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite 

prin acte normative.  
aa.) Asigură întreţinerea curăţeniei în exteriorul clădirii (spaţii verzi, rampa de gunoi..  
bb.) Răspunde de contractele cu privire la ridicarea deşeurilor menajere.  
cc.) Răspunde direct de aplicarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.  
dd.) Asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi 

avertizare a căilor de acces în incinta spitalului.  
ee.) Ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort a bolnavilor.  
ff.) Asigură funcţionarea în bune condiţii a: Centrala telefonică, Croitorie, Lifturi, 

Curatenie spatii verzi 
gg.) Colaboreaza cu compartimentul de aparatura medicala si cu responsabilii cu 

securitatea radiologica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor CNCAN şi 
OTDM (termene de valabilitate, autorizatii pentru aparatura nou instalata sau pentru amplasamente 
noi.. 

hh.) Coordoneaza buna funcţionalitate a Serviciului de Paza şi ordine. 
ii.) Coordonează modul de funcţionare şi organizare a centralei termice si atelierelor  
jj.) Raspunde de organizarea şi asigurarea păstrării şi evidenţei corespondenţei primite de 

la registratura. 
kk.) Raspunde de curăţenia din curtea unitatii pentru toate locatiile. 
ll.) Intocmeste sau deleaga pentru execuţie la timp şi în conformitate cu reglementarile 

legale, toate actele sau documentele pe care le are ca sarcina. 
Art. 239. Atributii cu privire la activitatea de Securitate şi Sănătate în Muncă:  
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.) Colaborarea 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 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.) Ține evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care 
este necesară autorizarea exercitarii lor.  

j.) Ține 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.) Ține 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. 1146/2006 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.  
q.) 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.  
r.) Organizarea activirtăţii de obţinere/reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de 

muncă în condiţii deosebite. 
s.) 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.  

t.) 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.  

u.) 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. 

v.) 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.. 

w.) Instruirea asistenților medicali șefi/coordonatori, şefilor de formaţii şi conducătorilor 
fiecărui punct de lucru şi verificarea efectuării instructajelor periodice a întregului personal. 

Art. 240. Atributii cu privire la activitatea de protecţia mediului:  
a.) Organizarea, coordonarea şi verificarea activităţii de protecţie a mediului , de 

colectare selectivă a deşeurilor menajere reciclabile. 
b.) Întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii/reînoirii autorizaţiilor de mediu şi de 

gospodărire a apelor pentru toate locatiile aparţinătoare Spitalului a situaţiilor operative solicitate de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului, şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 

c.) Colaboreaza cu medicul sef SPIAAM în scopul derularii unui sistem de gestionare 
corect şi eficient a deseurilor periculoase 



 

Art. 241. Atributii cu privire la activitatea de Prevenire şi Stingere a Incendiilor: 
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 organizeaza activitatea de Prevenire si Stingere a Incendiilor cu 
respectarea urmatoarelor legi: Legea 307/2006  Republicată privind apărarea împotriva incendiilor, 
Legea 481/2004 Republicată  privind protecţia civilă, Ordinului ministrului administraţiei şi 
internelor (OMAI. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă, OMAI 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, Ordinul Ministerului Sănătății 146/2013 
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, OMAI 
163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

c.) Organizează şi asigură instruirea salariaţilor din cadrul spitalului în domeniul 
Situaţiilor de Urgenţă conform Legii 307/2006 Republicată privind apărarea împotriva incendiilor, 
Legii 481/2004  Republicată  privind protecţia civilă, OMAI 712/2005 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a OMAI 
786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 
712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă – daca nu este incheiat contract de prestari servicii cu firma externa.  

d.) Executarea de controale sistematice în ceea ce priveşte respectarea prevederilor şi 
instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor.  

e.) Urmăreşte dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncă din din cadrul 
spitalului cu instalaţii, mijloace 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.  

f.) 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.  

g.) 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.  

h.) 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.  

i.) Ia măsuri pentru ca permanent căile de acces să rămâna libere, neblocate.  
j.) Ia măsuri pentru întocmirea, actualizarea, afisarea şi însuşirea de către întreg 

personalul, a Instrucţiunilor de Apărare Impotriva Incendiilor.  
k.) 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.  
l.) Face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice ale activitatii de aparare 

împotriva incendiilor în domeniul specific.  
m.) 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 (in colaborare cu 
conducerea unitatii..  

Art. 242. Atributii cu privire la activitatea de Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă:  
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.) Participa la organizarea activităţii în domeniul protecţiei civile, a structurilor pentru 
managementul 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 sarcinile 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 Hotărârii 
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, transportul, predarea şi primirea corespondenţei clasificate.  

Art. 243. Atributii cu privire la activitatea de arhivă:  
a.) Initierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul 

unitatii, asigurarea legaturii cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii 
nomenclatorului.  

b.) Urmarirea modului de aplicare al nomenclatorului in constituirea dosarelor.  
c.) 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.  

d.) 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.  

e.) Organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform 
prevederilor legii Arhivelor Nationale, mentinerea ordinii si asigurarea cutrateniei in depozitul de 
arhiva.  

f.) Pregatirea documetelor cu valoare istorica si permanenta si inventarierea in vederea 
predarii selectionarilor la termen conform prevederilor legislatiei arhivistice in vigoare.  

g.) Punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu 
prilejul efectuarii actiuni de control privind situatia arhivei unitatii.  

h.) Elaborează nomenclatoarele arhivistice cu consultarea serviciilor şi compartimentelor 
interne conform Legii nr. 16/1996 – Legea arhivelor.  

i.) Realizează sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului.  
j.) Primeşte documentele spre arhivare, le înregistrează în Registru de intrări, leagă 

dosarele.  
k.) Eliberează copii, certificate, şi extrase de pe documentele aflate în arhivă la solicitarea 

serviciilor şi compartimentelor din spital.  
l.) Răspunde de respectarea termenelor de păstrare a documentelor, clasează, 

selecţionează şi predă materialul de arhivă care a îndeplinit termenul de păstrare.  
Art. 244. Formaţia de muncitori  are in activitate reparatii la instalatiile sanitare, 

electrice, utilaje, cladiri si mijloace de transport si fac parte din cadrul Serviciul tehnic.  



 

Art. 245. Compartimentul confecționare, reparare și întreținere inventar moale este în 
subordinea desfășoară următoarele activități: 

a.) Asigurarea reparării inventarului moale primit de la Spălătorie sau secțiile și 
compartimentele spitalului. 

b.) Confecționare material moale pentru secțiile și compartimentele spitalului. 
c.) Confecționare echipament de protecție pentru personal și lenjerie de corp pentru 

pacienți. 
d.) Confecționare lenjerie de pat. 
e.) Tapițare mobilier secții. 
f.) Confecționare huse saltea. 

 
CAPITOLUL VI-COMPARTIMENT JURIDIC 

SECTIUNEA I -ORGANIZARE 
Art. 246. Compartimentul juridic este organizat în subordinea managerului unităţii. 

 
SECŢIUNEA a-II-a –ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI JURIDIC 

Art. 247. Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:  
a.) Reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia la instanţele judecătoreşti sau în faţa notarilor publici,  la alte organe cu activitate 
jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, în baza 
delegaţiei dată de conducerea spitalului. 

b.) Redactează cererile de chemare în judecată precum şi cererile ori sesizările adresate 
altor organe cu activitate jurisdicţională, procură înscrisurile justificative pentru susţinerea cererilor 
de chemare în judecată promovate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia sau înscrisurile 
necesare în apărare, redactează întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, răspunsuri la 
interogator, promovează căile de atac ordinare şi extraordinare, redactează cereri de investire cu 
formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti, cereri de executare silită şi contestaţii la executarea 
silită, cu delegaţie dată în aceste scopuri de către conducerea consiliului judeţean şi îndeplineşte 
orice alte activităţi necesare apărării intereselor legitime ale acestui spital. 

c.) Efectuează, în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti în domeniul de interes în vederea fundamentării lucrărilor 
cu caracter juridic. 

d.) Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea 
Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.  

e.) Colaborează la redactarea proiectelor de contracte încheiate de Spitalul Judetean de 
Urgenta Alba Iulia cu terţii precum şi la negocierea clauzelor legale contractuale. 

f.) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, 
avizul negativ sau pozitiv precum şi semnătura fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice 
ale documentelor respective, titularul postului neputându-se pronunţa asupra aspectelor economice, 
tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat de acesta.  

g.) Colaborează la  fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii 
spitalului, constând în proiecte de decizii ale managerului, regulamente şi alte acte cu caracter 
normativ elaborate de spital, care sunt în legătură cu activitatea acestuia. 

h.) Acordă avizul consultativ prealabil, la solicitarea conducerii spitalului, asupra 
legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de aceasta în desfăşurarea activităţii spitalului, precum şi 
asupra oricăror acte juridice care pot angaja răspunderea patrimonială a unitatii.  

i.) Participă împreună cu personalul desemnat din cadrul compartimentelor de 
specialitate ale unitatii la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală a unor 
neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia cu terţe persoane 
fizice sau juridic. 

j.) Semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării,  a documentelor cu 
caracter juridic emanate de la  Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia  

k.) Studiază temeinic cauzele în care reprezintă Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, 
depune concluzii orale sau note de şedinţă ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanţa 
de judecată dispune în acest sens. 



 

l.) Colaborează cu personalul celorlalte compartimente ale unitatii în vederea efectuării 
unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor 
necesare întocmirii lucrărilor juridice. 

m.) Asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul unitatii. 
n.) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Alba 

Iulia, cu respectarea specificului activităţii compartimentului. 
 

CAPITOLUL VII -COMPARTIMENT AUDIT 
SECTIUNEA I -ORGANIZARE 

Art. 248. Compartimentul de Audit Public Intern (CAPI) este o structură funcțională și 
independentă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,aflată în subordinea directă a 
managerului spitalului, care are scopul de a acorda consultanţă şi de a oferi asigurări privind 
eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la 
obţinerea plusvalorii şi formulează  recomandări pentru îmbunătăţirea acestora. 

Art. 249. Compartimentul de Audit Public Intern este organizat și functionează în 
conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.1086/2013,pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern si are rolul de a asista conducerea spitalului/structurii auditate în 
realizarea obiectivelor prin furnizarea de evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, 
regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor derulate în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

 
SECŢIUNEA II-a –ATRIBUŢIILE COMPARTIMENT AUDIT 

Art. 250. Compartimentul de Audit Public Intern îndeplinește următoarele atribuţii 
principale: 

a.) Elaborează/actualizează norme metodologice proprii,privind exercitarea activităţii de 
audit public intern specifice Spitalului Judetean de Urgență Alba Iulia,cu avizul Biroului de Audit 
Public Intern din cadrul Consiliului Judetean Alba, în calitate de organ ierarhic superior. 

b.) Elaborează/actualizează Carta auditului public intern pe care o transmite spre avizare 
Biroului de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judetean Alba , în calitate de organ ierarhic 
superior. 

c.) Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 
ani, şi pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi le transmite spre aprobare 
managerului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

d.) Actualizează Planul multianual de audit intern, respectiv Planul anual de audit intern 
aprobate, atât din proprie initiativă, cât și la solicitarea managerului, ori de câte ori apar indicii sau 
circumstanţe care semnifică apariţia unor noi riscuri operaţionale sau de sistem, modificarea gradului 
de risc al activităţilor sau operaţiunilor deja cuprinse în planuri, modificarea fondului de timp 
disponibil sau alte elemente decizionale.  

e.) Respectă Codul privind conduita etică a auditorului public intern. 
f.) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi de control ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia sunt transparente şi 
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

g.) Evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, 
controlului intern/managerial şi proceselor de guvernanţă la nivelul tuturor structurilor functionale 
din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 

h.) Efectuează misiuni de audit de asigurare (de regularitate/ conformitate, al 
performanței, de sistem). 

i.) Efectuează  misiuni  de  audit  de  consiliere (formalizate - cuprinse  în  planul  anual  
de audit/cu caracter informal/ pentru situații excepționale).  

j.) Exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia . 

k.) Efectuează, cu aprobarea  managerului, misiuni de audit ad-hoc,considerate misiuni 
de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern. 

l.) Elaborează și actualizează,dacă este cazul, procedurile operaționale specifice 
activității de audit public intern. 



 

m.) Elaborează și actualizează Programul de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii 
Activităţii de Audit Intern ,în functie de resursele umane de audit disponibile. 

n.) Compartimentul de Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se 
limita la acestea, următoarele: 

- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia,din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea 
fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare 
externă.   

- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare.  
- administrarea patrimoniului,precum şi vânzarea, gajarea,concesionarea sau închirierea 

de bunuri din domeniul privat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia. 
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora.  
- alocarea creditelor bugetare.  
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia.  
- sistemul de luare a deciziilor. 
- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.  
- sistemele informatice. 

o.) Elaborează Raportul de audit public intern, corespunzător fiecărei misiuni de audit 
aprobate prin planul anual de audit sau celor cu caracter exceptional (ad-hoc), îl transmite 
managerului pentru analiză şi aprobare și îl comunică,după aprobare,structurii auditate în vederea 
implementării recomandărilor finale cuprinse în acesta. 

p.) Urmareste modul de  implementare a recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor 
de audit public   intern aprobate de manager si asumate de structura auditată prin plan de actiune. 

q.) Transmite trimestrial,dacă este cazul, către Biroul de Audit Public Intern, din cadrul 
Consiliului Județean Alba, în calitate de organ ierarhic superior, sinteze ale recomandărilor 
neînsuşite de către conducerea spitalului şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de 
documentaţia relevantă,în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului. 

r.) Raportează periodic la UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul 
Public Intern), prin intermediul Biroului de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Alba 
,în calitate de organ ierarhic superior,asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor si 
deasemenea transmite la solicitarea organului ierarhic superior,rapoarte periodice privind 
constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea  de audit intern. 

s.) În cazul identificării unor  iregularităţi sau posibile prejudicii, în timpul misiunilor de 
audit, raportează imediat managerului Spitalului Judetețean de Urgență Alba Iulia  

t.) Propune,după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării 
unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul managerului Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia care a aprobat misiunea de audit, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se 
estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, 
informaţii insuficiente etc.). 

u.) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează 
managerului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, spre aprobare, după care îl transmite către 
Biroul de Audit Public Intern, din cadrul Consiliului Județean Alba ,în calitate de organ ierarhic 
superior. 

 
TITLUL V. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 251. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii 
legale care privesc activităţile unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi, respectiv 
proceduri și reglementări interne. 

Art. 252. Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului 
regulament de organizare şi funcţionare.  

Art. 253. Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării 
şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.  



 

Art. 254. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la 
cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură. 

Art. 255. Toate atributiile cuprinse in regulamentul spitalului se vor regasi in fișele 
posturilor salariatilor spitalului. 

Art. 256.  Orice modificări intervenite în structura și atribuțiile unității se vor consemna 
în Regulamentul de organizare și funcționare. 

 
Lista de abrevieri 

 
Nr. 
crt.  

Abreviere  Termen 

1 ANMCS Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate 
2 ATI Anestezie Terapie Intensivă 
3 CaPeSaRo Sistem informatic- CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN 

SISTEMUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE DIN ROMÂNIA, gestionat de 
Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate 

4 CAPI Compartimentul de audit public intern 
5 CNAS Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
6 CNCAN Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 
7 CSM Centre de sănătate mintală 
8 DRG Sistem de clasificare în grupe de diagnostic 
9 DUAE Document Unic de Achiziție European 
10 EMC Educație Medicală Continuă 
11 FOCG Foaie de Observație Clinică Generală 
12 SPIAAM Serviciul de prevenire al infecțiilor asociate asistenței medicale 

13 ICM Indice de complexitate a cazurilor 
14 OTDM Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale 
15 PSM Protecția și securitatea în muncă 
16 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 
17 PNPSCT Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al 

Tuberculozei 
18 SMCSM Serviciul de management al calității serviciilor medicale 
19 SMURD Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 
20 UTS Unitate de Transfuzie Sanguină 
21 UPU Unitate de Primire Urgențe 
22 UCAAPI Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 
 
 
                 AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
    Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  
a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98 din 25 aprilie 2019 a fost aprobată 
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, iar prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 43 din 27 februarie 2014 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Potrivit prevederilor art. 180 alin. 1 lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, managerul spitalului 
are obligaţia stabilirii numărului de personal,  pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul 
de personal în vigoare. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 9670 din 12 iunie 2019 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12149 din 13 iunie 2019, a solicitat 
modificarea organigramei şi a statului de funcții în sensul transformării unor posturi vacante, din 
cadrul structurilor medicale şi funcţionale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare 
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs precum și înființarea/desființarea unor posturi din 
cadrul structurilor medicale. Totodată, în vederea actualizării atribuţiilor si competenţelor 
structurilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin adresa nr. 9930 din 18 
iunie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12559 din 18 iunie 2019 
conducerea spitalului a propus modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare, datorită 
completărilor aduse legislaţiei din domeniul sănătăţii. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Alba și ale art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean aprobă modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, am iniţiat proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 135 din 19 iunie 2019. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
            Ion DUMITREL            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Biroul resurse umane  
Nr. 12664/19.06.2019 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean „aprobă 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean”. 

Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu 
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: 

  a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; 
   b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate; 
        c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia; 
        d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile 
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror 
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..” 
 
 Prin adresa nr. 9670 din 12 iunie 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a solicitat 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin transformarea/înființarea/desființarea unor 
posturi, după cu urmează: 
 Secţia cardiologie - Transformarea postului vacant de asistent medical principal PL în 
asistent medical debutant PL; 
 Compartiment hematologie - Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant 
PL; 
 Secţia chirurgie generală - Înfiinţarea unui post vacant de medic specialist în 
specialitatea chirurgie pediatrică; 
 Secţia obstetrică ginecologie - Desfiinţarea unui post vacant de asistent medical 
principal PL; Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical S în specialitatea asistent medical 
generalist; 

Secția ortopedie și traumatologie – Transformarea postului vacant de medic primar în 
specialitatea ortopedie şi traumatologie în medic specialist în specialitatea ortopedie şi 
traumatologie; 

Compartiment oftalmologie - Transformarea postului vacant de asistent medical 
principal PL în asistent medical debutant PL; 

Secţia O.R.L - Desfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant PL; 
Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieş - Transformarea a două posturi vacante 

cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie în două posturi cu ½ normă de 
medic specialist în specialitatea psihiatrie;  



Unitatea de primiri urgenţe - Transformarea postului vacant de medic specialist în 
specialitatea medicină de urgenţă în medic rezident anul V în specialitatea medicină de urgenţă; 

Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet chirurgie vasculară - Înfiinţarea unui post 
vacant de asistent medical debutant PL; 

UTS - Desfiinţarea unui post vacant de asistent medical principal PL; 
Farmacie spital - Înfiinţarea unui post vacant de farmacist; 
Laborator de analize medicale – hematologie - Desfiinţarea unui post vacant de biolog 

principal; 
Serviciul anatomie patologică – comp. histopatologie - Desfiinţarea unui post vacant 

de asistent medical debutant PL în specialitatea anatomie patologică;  
Cabinet oncologie medicale - Transformarea postului de asistent medical principal PL în 

două posturi cu ½ normă de asistent medical principal PL; 
Centru Sănătate Mintală Copii - Înfiinţarea unui post vacant de medic specialist în 

specialitatea neurologie pediatrică; 
Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament) - 

Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant PL; 
Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale – Transformarea postului 

vacant de şef serviciu în specialitatea jurist/economist/inginer în şef serviciu în specialitatea 
jurist/economist/inginer/sociolog; 

Serviciul tehnic, administrativ şi PSM - Transformarea postului de muncitor calificat I 
în calificarea electrician/instalator/mecanic/fochist în muncitor calificat I în calificarea instalator; 
Desfiinţarea unui post vacant de muncitor calificat IV în calificarea fochist; Înfiinţarea unui post 
vacant de muncitor calificat I în calificarea electrician; 

Compartiment religios - Desfiinţarea unui post vacant de preot I. 
 
 
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 

privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între 
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate 
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.” 

 
Prin adresa nr. 9930 din 18 iunie 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a solicitat 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, datorită cerinţelor de acreditare precum şi datorită completărilor aduse legislaţiei din 
domeniul sănătăţii. 

 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 
 
 

Director executiv,      Şef birou,  
  Negruţ Liliana      Suciu Horaţiu Zaharia 

 
 
 
 
 

                                                                  Întocmit, 
   Bălţat Ramona 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară”, din luna iunie 2019; 
  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 13274 din 26 iunie 2019 al Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2284/24 iunie 2119 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată 
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13192/25 iunie 2019. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 3 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276 din 25 octombrie 2018, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 77 din 28 martie 2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 302 din 28 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
                             AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    
       
Înregistrat cu nr. 141 
Alba Iulia,  26 iunie 2019 



Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean Alba nr. 141/26 iunie 2019
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                  Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre 
a  Consiliului Județean Alba nr. 141/26 iunie 2019 

 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 
 

Nr. 
crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
 CONDUCERE   

1-2 Director general adjunct grad II S 2 
3 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE  
4 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE - CERCETARE 
5 Cercetător ştiinţific I S 1 
6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 
14 Desenator artistic treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ 

15 Arheolog gradul IA S 1 
16-17 Arheolog gradul I S 2 

18 Arheolog gradul II S 1* 

19-20 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2** 

SECŢIA ISTORIE  
21 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE 
22- 25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Muzeograf gradul I S 1 
27 Muzeograf gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 
28-29 Bibliotecar gradul IA S 2 

30 Arhivist gradul IA S 1 
SECŢIA MUSEIKON 

31 Şef secţie grad II S 1 
32 Muzeograf gradul IA S 1 
33 Conservator gradul II S 1 
34 Restaurator gradul IA S 1 
35 Restaurator gradul I S 1 
CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

36 Şef secţie grad II S 1 
COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE 

37-38 Restaurator gradul IA S 2 
39-40 Restaurator treapta IA M 2 

COMPARTIMENTUL CERAMICĂ-METAL-TEXTILE 
41-43 Restaurator gradul IA S 3 

44 Restaurator gradul II S 1 
COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ 

45 Restaurator gradul I S 1 
COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII 

46 Chimist  S 1 
COMPARTIMENTUL CONSERVARE 

47-48 Conservator gradul IA S 2 
49 Conservator gradul I SSD 1 



 

* Postul de arheolog gradul II din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va 
fi ocupat pe perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 
** Posturile de asistent de cercetare științifică – Arheolog vor fi ocupate pe perioada derulării 
proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, 
protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv pe perioada 2019 - 2020 
şi vor fi susţinute financiar din bugetul proiectului. 

 
 
 

                            AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    
 
 
 
 
 
 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 
50 Şef secţie grad II S 1 
51 Traducător gradul I S 1 
52 Sociolog principal S 1 
53 Informatician gradul I SSD 1 
54 Analist (programator) ajutor IA M 1 
55 Muzeograf gradul I S 1 
56 Fotograf treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE PATRIMONIU 
57-65 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

66 Magaziner  M 1 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

67 Administrator I M 1 
68 Şofer I M 1 
69 Referent treapta IA M 1 
70 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 
71 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 
72 Muncitor calificat I ( Instalator) M 1 
73 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 
74 Curier  ŞG 1 

COMPARTIMENTUL PAZĂ 
75-79 Paznic  G/M 5 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE 
80 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

81-82 Inspector de specialitate gradul II S 2 
83 Referent treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
84 Inspector de specialitate gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE  
85 Consilier juridic gradul IA S 1 
86 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
87 Auditor gradul IA S 1 

 TOTAL  87 
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Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre  
al Consiliului Judeţean Alba nr. 141/26 iunie 2019 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MUZEULUI 
NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 
 

TITLUL I.  
    DISPOZIŢII GENERALE 

 
1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

Art. 1. 
(1) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură, de drept 

public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în  subordinea Consiliului Judeţean 
Alba. 

(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia este întocmit în baza Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, activitatea sa fiind finanţată din venituri proprii şi din 
subvenţii de la bugetul propriu al județului Alba. 

Art. 2. 
Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12-14, cod 510010. Toate facturile vor conține 
denumirea completă a instituției, alături de indicarea sediului. Toate actele oficiale, anunțurile, 
publicațiile etc.  vor cuprinde denumirea Consiliul județean Alba - „Muzeul National al Unirii Alba 
Iulia”, alături de indicarea sediului. 

 
2. Scopul şi funcţiile principale ale muzeului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 
Art.3.  

Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, având următoarele 
funcţii principale: 
   a.) constituirea ştiinţifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal; 
   b) cercetarea ştiinţifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal; 

 c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoaşterii, educării si recreării  prin: 
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli de expoziţie 

adecvate, în ţară şi străinătate; 
- organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate ; 
- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare ; 
- oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a 

formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 
- valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media. 
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Art.4.  
Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are următoarele atribuţii 

principale: 
a.) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei şi 

valorificării patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la nivel 
naţional şi obiectivele socio-culturale ale judeţului; 

b.) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a 
programelor culturale aprobate 

c.) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal ; 
d.) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural aflat în 

administrarea sa. 
e.) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării  patrimoniului 

muzeal, prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii ; 
f.) organizarea evidenţei patrimoniului cultural  mobil deţinut în administrare; 
g.) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în  administrare, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale; 
h.) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale , ca 

părţi componente ale Strategiei de dezvoltare a judeţului, inclusiv a turismului cultural. 
Art.5.  

 (1) Principalele obiective ale Muzeului  constau în : 
a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 

patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc. ; 

b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 
documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 
cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 
expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe 

aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau 

preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 
mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de 
popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 
(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a 

patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic, muzeul poate coopera, după caz, cu 
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în condiţiile 
legii.  
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3. Patrimoniul aflat în administrarea muzeului 
 

Art. 6. 
 (1)  Muzeul are în administrare: 

a.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12 (“Sala Unirii”), aparţinând domeniului 
public al statului, in care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii, standul cu vânzare de produse 
artizanale şi replici, secția Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Sali de expoziții 
temporare si conferințe; 

b.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.14 (clădirea “Babilon”), aparţinând 
domeniului public al statului in care se află expoziţia permanentă de arheologie şi istorie, 
lapidarium-ul, săli pentru expoziţii temporare, biblioteca, birourile,  depozite pentru patrimoniul 
muzeal, centrala termică; 

c.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 (clădirea “Museikon”), aparținând domeniului  
public a Județului Alba in care se afla expoziția permanenta de icoane si carte veche, standul cu 
vânzare de produse artizanale și replici, birouri, laboratorul de restaurare pictura-tempera, depozite 
de carte si de icoane, centrala termica, săli pentru expoziții temporare, spatiul de lucru cu publicul, 
spațiul de expunere in aer liber, cafeteria;  

d.) bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie, numismatică, 
etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale : documente, 
fotografii, clişee, hărţi etc. 

e.) aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor, bibliotecii, 
Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de restaurare-conservare 
patrimoniu, mijloc de transport auto etc. 

(2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora 
compartimentele cu atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al Muzeului. 

(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii, sponsorizări, 
precum şi prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi culturale de la alte 
instituţii publice centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară şi 
străinătate, în condiţiile legii. 

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de 
lege, în vederea protejării acestora. 

 
4. Conducerea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
Art. 7.  
(1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general-manager şi de doi 

directori generali adjuncţi, directorul general-manager fiind angajat prin concurs, organizat în 
conformitate cu prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar 
eliberarea din funcţie a acestuia se face prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii. 
Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de către directorul general-
manager, potrivit legii. 

(2) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc, coordonează şi 
răspund de activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de management, reglementările 
legale în vigoare şi prin prezentul regulament. 

(3) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie ca organ 
deliberativ de conducere. 

 



4 
 

5. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie 
 
Art.8.  
(1) Consiliul de administraţie se compune din 5 membri: 

Preşedinte : directorul general-manager al Muzeului ;  
Membri : contabilul șef, 1 reprezentant al Consiliului județean Alba, șeful Centrului National de 

Conservare-Restaurare Carte Veche și șeful secției Museikon 
   (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel : 

a.) se întruneşte la sediul Muzeului trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este 
necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul 
membrilor săi ; 

b.) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri 
cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi ; 

c.) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie ; 
d.) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin trei zile 

înainte ; 
e.) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de 

administraţie, care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi 
contra, abţinerile şi opiniile separate ; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, sigilat şi 
parafat ; 

f.) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii ; 
g.) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un secretar 

numit prin Decizia directorului general-manager al Muzeului. 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a legislaţiei în vigoare. 
Art.9.  

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale : 
a.) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către Consiliul 

judeţean Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice ;  
b.) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al Muzeului ; 
c.) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean 

Alba ; 
d.) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului, în 

vederea aprobării, prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii ; 
e.) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi propune 

măsuri în consecinţă ;  
f.) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului; 
g.) avizează proiectul  programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de 

îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale, de 
execuţie a bugetului ; 

h.) analizează şi aprobă măsuri de securitate, protecţie contra incendiilor, precum  şi orice alte 
măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei, avizeaza Planul de protecţie 
împotriva incendiilor şi alte documente organizatorice specifice activităţii administrative a 
Muzeului ; 

i.) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele ştiinţifice, 
muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul documentelor cu 
caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific ; 
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j.) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru punerea 
în practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale, mijloacele 
şi termenele de aplicare a lor ; 

k.) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului ; 
l.) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi rapoartele 

întocmite în urma efectuării acestora ; 
m.) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor personalului de 

conducere în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor persoane în funcţii de 
conducere - şefi de secţie; de serviciu, de birou sau de compartimente; 

n.) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament de 
Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt de 
competenţa Consiliului Judeţean Alba ; 

o.) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către directorul 
general-manager ; 

p.) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează 
propunerile de tarife pentru activităţile Muzeului;  

q.) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii. 
 

6. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile directorului general-manager  
 

Art.10.  
(1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are următoarele 

atribuţii principale: 
a.) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
b.) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului; 
c.) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de 

evaluare şi /sau comisie de achiziţii de bunuri culturale; 
d.) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat cu 

ordonatorul principal de credite şi pentru îndeplinirea planului propriu de management al Muzeului ; 
e.) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai instituţiei, 

precum şi a programelor culturale ; 
f.) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, 

mediu şi lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi corelată cu Strategia de dezvoltare a judeţului; 

g.) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea 
raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare ; 

h.) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament, precum 
şi obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu fişele de post; 

i.) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate ; 
j.) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în 

condiţiile reglementărilor legale în vigoare ; 
k.) reprezintă instituţia în raporturile cu terţi ; 
l.) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale ; 
m.) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate şi 

urmăreşte desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului ; 
n.) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale, educative, 

de protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului ; 
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o.) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public intern, 
control financiar preventiv şi juridic; 

p.) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu ; 
q.) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului ; 
r.) aprobă planul anual de achiziții publice conform bugetului aprobat; 
s.) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului cu instituţii din afara 

ţării ; 
t.) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţilor în Muzeu; 
u.) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia în care 

acestea au un astfel de caracter; 
v.) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să asigure 

buna funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte; 
w.) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi. 
x.) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii. 
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii. 
(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un director general 

adjunct, desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care  unul dintre directorii 
generali adjuncți sau contabilul șef, lipsește, atribuțiile acestora se exercită de persoana desemnată 
prin decizia directorului general-manager. 
(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru desfăşurarea unor activităţi 
specifice. 

 
7. Atribuţiiile directorilor generali adjuncţi 
 

Art. 11.  
Directorul general adjunct – coordonator al proiectelor şi programelor culturale de valorificare 

a patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor culturale proprietate publică şi 
aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia Arheologie, Secţia Istorie, Centrul Național 
de Conservare-Restaurare Carte Veche și Secția Museikon. Principalele atribuţii sunt: 

a.) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă, ale 
Muzeului în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba şi le prezintă spre aprobare 
Directorului general-manager; 

b.) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de perspectivă, ale 
Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager; 

c.) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în 
administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu, şi 
îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de administraţie; 

d.) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 
e.) urmărește îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 
f.) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
g.) coordonează și răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin achiziții, 

donații, transferuri; 
h.) coordonează și răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil; 
i.) controlează și răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 
j.) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului; 
k.) răspunde de întocmirea fișelor analitice ale patrimoniului muzeal; 
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l.) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Muzeului şi 
coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor fizice şi juridice de 
drept public sau privat; 

m.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul anual 
de activitate; 

n.) asigură și răspunde de activitățile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de 
cercetare; 

o.) asigură desfășurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în programul anual 
al Muzeului; 

p.) întocmește proiectul planului de management în domeniul cercetării; 
q.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului; 
r.) îndeplinește atribuțiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 
s.) controlează și răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului 

de carte şi periodice; 
t.) coordonează activitățile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului mobil 

deţinut de Muzeu;  
u.) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului 

mobil, aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în 
domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de 
Administraţie; 

v.) coordonează și răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul curent 
al bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale; 

w.) controlează și răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului cultural 
mobil; 

x.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în administrarea 
Muzeului  

y.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului  

z.) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, altele decât 
cele aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare; 

aa.) îndeplinește orice alte atribuții, date în competenţa sa prin decizia directorului general-
manager; 

Art. 12.  
Directorul general adjunct – coordonator al activitatilor privind păstrarea şi securitatea 

bunurilor culturale proprietate publică, precum și  a bunurilor mobile și imobile, aflate în 
administrarea Muzeului are în subordine Secția Relații Publice și Marketing Cultural, 
compartimentele Gestiunea Patrimoniului , Administrativ si Paza, sens în care: 

a.) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative;  
b.) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 
c.) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 
d.) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de 

întreţinere; 
e.) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi 

casarea acestora; 
f.) coordonează aplicarea Planului de prevenire și a planului de protecție împotriva incendiilor 

şi luarea măsurilor operative pentru respectarea acestuia; 
g.) coordonează activitatea de organizare și funcționarea expozițiilor permanente și temporare; 
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h.) coordonează activitatea privind relația cu mass-media, asigurând popularizarea patrimoniului 
și activității Muzeului; 

i.)  coordonează realizarea și actualizarea permanentă a paginii de Web a Muzeului; 
j.) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, 

realizarea de replici și valorificarea prin standurile proprii; 
k.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului 
l.) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 
m.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
 

8. Atribuţiile contabilului şef 
 

Art. 13.  
Contabilul şef conduce Compartimentul Financiar–Contabil și compartimentul achiziții publice 

și îndeplinește următoarele atribuţii principale: 
a.) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi; 
b.) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 
c.) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile legii, 

pe baza propunerilor înaintate de șefii de secție, și îl supune spre avizare Consiliului de 
Administraţie; 

d.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 
seamă contabile privind contul de execuţia al bugetului unităţii; 

e.) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate 
şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate; 

f.) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile 
pierdute, sustrase sau distruse; 

g.) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de 
exactitatea datelor contabile prezentate; 

h.) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare; 
i.) avizează planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat ; 
j.) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 
k.) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 
l.) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
m.) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre; 
n.) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de funcţionare şi de 

capital ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare; 
o.) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a 

vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 
p.) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea proiectului 

de investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii 
finanţării şi exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

q.) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderile acestora; 
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r.) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 
s.) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul consiliului judeţean, cu Trezoreria şi 

instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 
t.) asigură condiţiile legale de securitate pentru păstrarea numerarului în casieria centrală a 

Muzeului; 
u.) alte atribuţii, potrivit legii. 

 
9. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate 
 
Art. 14.  
Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de specialitate cu rol 

consultativ. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin decizia directorului 
general-manager, după consultarea Consiliului de Administraţie al Muzeului. 

Art. 15. 
 (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membrii, membru de drept fiind directorul general 

adjunct care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a patrimoniului cultural 
naţional, ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii şi restauratorii din Muzeu, 
în funcţie de activitatea ştiinţifică. 

(2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membrii. 
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru analize şi lansarea 

activităţilor proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este nevoie la convocarea 
preşedintelui sau secretarului ştiinţific. 

Art. 16.  
(1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale: 
a.) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi programele 

prioritare de cercetare; 
b.) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de cercetări de 

teren, lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare; 
c.) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare; 
d.) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu; 
e.) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de redacţie al 

revistei Apulum; 
f.) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau care pot fi 

atrase din alte surse; 
g.) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la sediul 

Muzeului sau la care acesta colaborează cu alte instituţii 
h.) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv participarea 

reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale; 
i.) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale; 
j.) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor; 
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări. 
(3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din 

numărul membrilor prezenţi. 
(4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi recomandările se 

comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
Art. 17.  

(1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau temporare, înfiinţate 
prin decizie a directorului general-manager. 
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(2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a atribuţiilor şi 
competenţelor specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul Consiliului de 
Administraţie.  

(3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite prin decizia 
directorului general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentaţiile prevăzute 
în proiect; 
Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt: 

- Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu; 
- Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către 

Ministerul Culturii a acestora; 
- Comisia de casare; 
- Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale; 
- Comisia de etică şi disciplină; 
- Comitet SSM; 
- Comisia de Monitorizare SCIM; 
- Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului. 

 
TITLUL II.  

PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 18.  
(1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului, 

aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 
(2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi personal cu 

funcţii de execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi 
personal de deservire, funcţionând în structuri – secții, servicii, birouri și compartimente, conform 
organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

(3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici, arheologi, 
muzeografi, restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti, consilier juridic, 
inspectori de specialitate, sociologi, traducători, desenatori, biolog, chimist si alte functii specifice 
muzeelor ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. Personalul cu funcţii de deservire este 
compus din supraveghetori, paznici, referenți, casieri, secretari, muncitori calificați, ale căror 
atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. 

(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se realizează în 
condiţiile legii. 

 Art. 19.  
Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică specifică, în 

care sunt incluse secții, servicii, birouri și compartimente, care îndeplinesc activităţile funcţionale 
specifice, precum şi activităţile auxiliare funcţiilor sale de bază, după cum urmează: 

- Secţia de Arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie- cercetare și 
Compartimentul cercetarea arheologică preventivă; 

- Secția de Istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și Compartimentul 
bibliotecă și documentare; 

- Secția Museikon; 
- Centru National de Conservare-Restaurare Carte Veche care are în subordine 

Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramica-metal-textile, Compartimentul 
restaurare piatra, Compartimentul investigații și Compartimentul conservare; 

- Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 
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- Compartimentul Gestiune Patrimoniu; 
- Compartimentul Administrativ; 
- Compartimentul Pază; 
- Compartimentul Financiar – Contabilitate; 
- Compartimentul Achiziții Publice; 
- Compartimentul Juridic și Resurse Umane; 
- Compartimentul Audit public intern. 
Art. 20. 

(1) Secţia Arheologie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul 
arheologiei, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, al restaurării şi conservării 
patrimoniului.  

(2) Secția are in componenta următoarele compartimente: 
- Compartimentul arheologie- cercetare; 
- Compartimentul cercetarea arheologică preventivă 

(3) Compartimentul arheologie- cercetare are următoarele atribuţii: 
a.) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic; 
b.) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de săpături arheologice sistematice, în 

conformitate cu programul propriu anual şi cu resursele financiare disponibile;  
c.) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din investigaţiile 

arheologice şi a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor studii, comunicări, 
repertorii, monografii etc.; 

d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică, asigurând 
inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e.) asigură creşterea patrimoniului arheologic şi numismatic, prin achiziţii şi donaţii; 
f.) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor de 

cercetare interdisciplinară, la studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în 
funcţie de rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

g.) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea ştiinţifică şi 
popularizarea patrimoniului muzeal; 

h.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

i.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relaţii Publice și Marketing 
Cultural; 

j.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii 
de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

k.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului; 
l.) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de 

protejare a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a 
expoziţiilor temporare; 

m.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate; 
n.) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, îndeplinind şi 

orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 
  (4) Compartimentul cercetarea arheologică preventivă are următoarele atribuții principale: 
a) realizează săpături arheologice, de tip contractual, pentru eliberarea de sarcină arheologică a 

terenurilor destinate unor lucrări edilitare sau de altă natură, , prilejuite de realizarea unor obiective 
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de investiții private sau publice în zone cu potențial arheologic (sit arheologic și zonele sale de 
protecție),prin efectuarea de studii sau prospecții preliminare, săpături de salvare și preventive etc., 
elaborând raportul de specialitate, în funcție de existenta și importanța vestigiilor istorice identificate 
în zonele respective; 

b) efectuarea unor lucrări de cercetare științifică a materialului rezultat din investigațiile 
arheologice și a investigațiilor de laborator în scopul întocmirii și publicării unor studii, comunicări, 
repertorii, monografii etc.; 

c) colaborează și dezvoltă relații cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relații Publice și Marketing 
Cultural; 

d) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare științifică cu alte instituții 
de profil din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

e) utilizarea eficientă a tehnicii și a materialelor din dotare, în condiții de perfectă securitate; 
f) colaborează cu alte secții ale Muzeului la acțiuni și lucrări de interes general, îndeplinind și 

orice alte atribuții, date în competența sa, prin decizii ale directorului general-manager. 
Art.21.  
(1) Secţia Istorie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul 

constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului istoric (epoca medievală, 
modernă și contemporană) și etnografic. Secția are in componenta următoarele compartimente:  

- Compartimentul muzeologie; 
- Compartimentul bibliotecă și documentare; 
(2) Compartimentul Muzeologie are următoarele atribuții principale: 
a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic, istoria 

artei şi bibliofil; 
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, 

comunicări şi publicaţii 
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază 

şi de organizare a unor expoziţii temporare; 
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie și etnografie asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
ştiinţifică şi promovarea patrimoniului muzeal; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi evidenţa 
acestuia; 

h.) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea calităţii şi 
autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i.) realizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice categoriale, 
zonale; 

j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin achiziţii şi 
donaţii; 

k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 
străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei și 
etnografiei; 
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l.) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media 
în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor 
organizate de Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 
creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n.) colaborează cu secția de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în 

sprijinirea activităţilor Muzeului; 
p.) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană, arhitectură şi 

altele, în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi creşte prestigiul 
muzeului. 

q.) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor 

colecţii muzeale sau muzee, în condiţiile legii. 
t.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează 

activităţile de ghidaj din muzeu. 
(3) Compartimentul bibliotecă și documentare are următoarele atribuții principale: 
a) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche cu 

Secţiei Arheologie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

b) dezvoltarea, păstrarea și gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare; 

c) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
d) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii, donaţii, schimb 

de publicații sau abonamente; 
e) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi periodice; 
f) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a Muzeului în 

funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a 
României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate 
în bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

g) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu muzee, 
biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum, Bibliotheca Musei 
Apulensis, Memoriale etc); 

h) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de 
interes general pentru instituţie;  

i) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de bibliotecă asigurând inventarierea, clasarea 
și evidența științifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

j) conform programului anual al secției, propune și contribuie la realizarea unor sesiuni de 
comunicări științifice, simpozioane, conferințe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
științifică și promovarea patrimoniului muzeal; 

k) propune și contribuie la acorduri de colaborare științifică cu alte instituții de profil din țară și 
străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului din domeniul bibliologiei; 

l) participă la acțiunile Consiliului Județean Alba și a altor instituții sau organisme pentru 
promovarea turistică a patrimoniului cultural național din județ. 

Art.22.  
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Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul 
constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte veche religioasa și 
artă religioasă (epoca medievală, modernă şi contemporană), având următoarele atribuţii principale: 

a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific; 
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, 

comunicări şi publicaţii 
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază 

şi de organizare a unor expoziţii temporare; 
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea, clasarea şi 

evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
ştiinţifică şi promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în general; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa acestuia; 
h.) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 
i.) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice 

categoriale, zonale; 
j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii; 
k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei artei şi a 
patrimoniului bibliofil; 

l.) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media 
în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor 
organizate de Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 
creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n.) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în 

sprijinirea activităţilor Muzeului; 
p.) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage 

vizitatorii şi creşte prestigiul muzeului. 
q.) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor 

colecţii muzeale sau muzee în condiţiile legii. 
t.) ș) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează 

activităţile de ghidaj din expoziția Museikon. 
u.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, cu 

Secţia Arheologie și cu Secția Istorie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru 
conservare şi restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

v.) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare; 

w.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
x.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent; 
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y.) realizează periodic fişe de tezaur din fondul de carte românească şi străină a bibliotecii în 
funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. (în colaborare cu Centrul Naţional de Informare 
şi Memorie Culturală Bucureşti) şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a României Bucureşti 
la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din 
România şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

z.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de 
interes general pentru instituţie;  
 Art. 23.  
 (1) Centrul Național de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de către un șef 
de secție, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărți, documente, ceramică 
metal, textile, piatră din patrimoniul M.N.U.A.I., a celorlalte muzee, biblioteci şi culte din ţară, 
precum a altor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora şi în conformitate cu normele legale. 
De asemenea există compartimentul de investigații. În cadrul Centrului Naţional de Conservare-
Restaurare Carte Veche funcționează Compartimentul restaurare carte, Compartimentul restaurare 
ceramică-metal –textile, Compartimentul restaurare piatră, Compartimentul conservare şi 
Compartimentul investigații. 

(2) Compartimentul  restaurare carte are următoarele atribuții principale: 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legătură-carte 

veche şi documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn, conform 
normelor legale în vigoare;  

b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici științifice a patrimoniului 
bibliofil (corp-carte veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, 
lemn), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele 

proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 
patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 
naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători 
de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 
promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
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n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 
publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 
atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului 

acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 
procurare a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 
colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau 

„in situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 
laborator; 

w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 
domeniilor sale de competenţă;  

x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

y.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de 
corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 

z.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la 
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

aa.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

bb.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în 
scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

cc.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

(3) Compartimentul  restaurare ceramică-metal -textile are următoarele atribuții principale  
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare, ceramică, metal, textile, os conform 

normelor legale în vigoare;  
b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului 

ceramică, metal, textile), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 

administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
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e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele 
proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 
restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 
patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 
naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători 
de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 
promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 

publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 
atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
p.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului 

acestora; 
q.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 
procurare a acestora; 

r.) realizează replici în vederea valorificării acestora prin standurile de vânzare ale Muzeului în 
scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 
colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau 

„in situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 
laborator; 

w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 
domeniilor sale de competenţă;  

x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

y.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la 
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 
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z.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

aa.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în 
scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

bb.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

(4) Compartimentul  restaurare piatră are următoarele atribuții principale 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare piatră conform normelor legale în 

vigoare;  
b.) conservarea, restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului piatră, cuprinse în 

programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 

administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele 

proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 
patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 
naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători 
de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 
promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 

publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 
atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului 

acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 
procurare a acestora; 
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s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 
colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau 

„in situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 
laborator; 

w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 
domeniilor sale de competenţă;  

x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

y.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la 
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

z.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

aa.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în 
scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

bb.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
 

(5) Compartimentul  conservare are următoarele atribuții principale 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare conform normelor legale în vigoare;  
b.) conservarea, prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, 

legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, textile, 
piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de conservare, în funcţie de rezultatele proprii şi de 

cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 

naţionale de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători 

de bunuri culturale mobile; 
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j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 
promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare 

sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 

publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 
atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului 

acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 
procurare a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 
colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau 

„in situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 
laborator; 

w.) întocmirea fişelor de conservare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele domeniilor sale 
de competenţă;  

x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

y.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de 
corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 

z.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la 
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

aa.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

bb.) prestarea de servicii de conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul obţinerii 
unor venituri extrabugetare; 

cc.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
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(6) Compartimentul  investigații  
a.) elaborarea programelor anuale de investigații conform normelor legale în vigoare;  
b.) investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, 

legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, textile, 
piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în administrarea 
Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de investigații, în funcţie de rezultatele proprii şi de 

cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

investigații, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 

naţionale de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători 

de bunuri culturale mobile; 
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare 

sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 

publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 
atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 
procurare a acestora; 

s.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția 
Relaţii Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 
colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
u.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau 

„in situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 
laborator; 

v.) prestarea de servicii de investigații pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 
obţinerii unor venituri extrabugetare; 
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w.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

x.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

Art.24.  
Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural este condus de un şef secţie şi are 

următoarele atribuţii: 
a.) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de expoziţie 

adecvate, în ţară şi străinătate; 
b.) organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
c.) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal; 
d.) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 
e.) angrenarea publicului, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional destinat  

familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 
f.) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media; 
g.) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de vârstă ; 
h.) promovarea publicaţiilor editate de muzeu; 
i.) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională; 
j.) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie; 
k.) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării schimbului 

extern de publicaţii cu instituţii de profil din străinătate; 
l.) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie; 
m.) asigură relaţiile cu mass media ; 
n.) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale instituţiei în 

scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 
o.) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate; 
p.) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional; 
q.) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului. 
r.) gestionează pagina de web a Muzeului în colaborare cu celelalte secţii; 
s.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art.25. 

Compartimentul Gestiune Patrimoniu are următoarele atribuţii: 
a.) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi expoziţiile 

temporare; 
b.) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe; 
c.) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea acestuia în 

bune condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare; 
d.) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de Relaţii Publice şi Marketing Cultural în 

vederea organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei;  
e.) verificarea şi completarea arhivelor documentare ale Muzeului, potrivit legii; 
f.) organizarea, gestionarea şi actualizarea bazelor de date privind patrimoniul cultural al 

Muzeului; 
g.) răspunde solicitărilor personalului ştiinţific în vederea asigurării accesului la depozitele 

muzeului; 
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h.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

Art. 26.  
Compartimentul Financiar–Contabil este condus de contabilul-şef şi are următoarele 

atribuţii principale: 
a.) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative în 

vigoare; 
b.) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare; 
c.) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate; 
d.) calcularea drepturilor salariale, conform legii; 
e.) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile; 
f.) gestionarea fondurilor în numerar; 
g.) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni disciplinare; 
h.) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor 

de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, efectuarea 
inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţurile şi 
conturile de execuţie; 

i.) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil; 
j.) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele 

alocate prin buget; 
k.) stabilirea, pe baza propunerilor celorlalte structuri organizatorice, a măsurilor de asigurare 

financiară pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual de activitate al Muzeului; 
l.) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de 

inventar; 
m.) asigurarea organizării şi gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului; 
n.) asigurarea activităţii specifice de secretariat; 
o.) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare; 
p.) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului; 
q.) asigurarea bunei funcţionări a serviciilor telefonice ale Muzeului; 
r.) răspunde de organizarea audienţelor; 
s.) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului; 
t.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art.27.  
Compartimentul Achiziții Publice are următoarele atribuţii principale: 

a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării 
autorității contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul; 

b.) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte 
compartimente ale autoritatii contractante, programul anual al achizitiilor publice si, daca este cazul, 
strategia anuala de achizitii; 

c.) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si 
a strategiei de contractare, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs si 
a strategiei de contractare, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate; 

d.) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea 
achizițiilor publice; 

e.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 
procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate;  
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f.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative 
în vigoare;  

g.) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții, rapoartele și 
situațiile informative privind activitatea de achiziții;  

h.) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform specificațiilor 
de comandă lansate; 

i.) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a 
comenzilor/contractelor și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul; 

j.) întocmește periodic rapoarte de achiziții; 
k.) aplica si finalizează procedurile de atribuire; 
l.) realizează achizițiile directe; 
m.) constituie si păstrează dosarul achiziției publice. 

Art. 28.  
Compartimentul Pază are următoarele atribuţii principale: 

a.) organizează şi răspunde de aplicarea planului de pază a Muzeului pe timp de noapte şi de zi 
şi luarea măsurilor operative; 

b.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 
c.) redactează Planul de pază îl prezintă spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre 

aprobare, directorului general-manager; 
d.) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 

Art. 29.  
Compartimentul Administrativ asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor privind 

aprovizionarea tehnico-materială şi are următoarele atribuţii: 
a.) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul de 

aprovizionare cu materiale de întreţinere; 
b.) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare desfăşurării 

activităţii specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor secţiilor şi 
compartimentelor; 

c.) efectuarea recepţiilor de materiale şi distribuirea acestora pe secţii şi compartimente; 
d.) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar şi 

mijloacelor fixe şi casarea acestora; 
e.) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materiale de curăţenie şi 

salubrizare; 
f.) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, precum şi igienizarea lor; 
g.) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
h.) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de prevenire a incendiilor şi luarea măsurilor 

operative pentru respectarea acestuia; 
i.) instruirea şi antrenarea personalului Muzeului pentru intervenţie în caz de incendiu sau 

calamităţi; 
j.) organizează desfăşurarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii; 
k.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor; 
l.) redactează Planul de protecţie împotriva incendiilor, le prezintă spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager; 
m.) întocmeşte şi prezintă, pentru aprobare, directorului general-manager, Planul de lucru al 

personalului tehnic, pompieri, protecţia muncii, urmăreşte aplicarea lui; 
n.) urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia muncii în Muzeu şi ia 

măsurile care se impun; 
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o.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

Art. 30.  
(1) Compartimentul Juridic și Resurse Umane are următoarele atribuții principale: 

a.) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
b.) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
c.) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu relevanţă 

pentru activitatea instituţiei; 
d.) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
e.) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată; 
f.) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii Muzeului 

şi urmărirea realizării lor; 
g.) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea 

titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat 
Muzeul; 

h.) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia directorului 
general-manager. 

(2) În ceea ce privesc resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite 
următoarele: 

a.) urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați să le execute;  
b.) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic și ale 

altor raportări statistice solicitate; 
c.) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal, obiective; 
d.) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor; 
e.) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte 

individuale de muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor; 
f.) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante şi avansare a personalului; 
g.) elaborarea statului de funcții, a organigramei Muzeului, a regulamentului de organizare si 

funcționare a Muzeului în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administraţie şi apoi 
aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Alba; 

h.) elaborarea regulamentului de ordine interioara, cu consultarea tuturor factorilor interesați; 
i.) transmiterea la Compartimentul Financiar-Contabil a modificărilor ce apar la salarizare 

(încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.); 
j.) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi 

salariale; 
k.) asigurarea evaluării posturilor şi gestionarea documentaţiei aferente activităţii de evaluare; 
l.) urmărirea aplicării programelor de perfecţionare propuse de Centrul pentru Formare, 

Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, din subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

m.) studierea legislației muncii în vigoare; 
n.) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, conform 

dispoziţiilor legale; 
o.) întocmirea fișei postului pentru toate funcțiile din instituție; 
p.) întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu; 
q.) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme, diverse 

formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției. 
Art. 31.  
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Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale: 
a.) asigură activitatea de audit a instituţiei; 
b.) certificarea trimestrială şi anuală însoţită de raportul de audit, a bilanţului contabil şi a 

contului de execuţie bugetară ale instituţiei, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii 
evidenţelor contabile şi ale actelor financiare; 

c.) examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificarea erorilor, 
risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor iar pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru 
recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi; 

d.) supravegherea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, 
organizare, coordonare, urmărire şi control a deciziilor; 

e.) evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de 
execuţie existente în cadrul Muzeului, utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; 

f.) exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea 
cheltuielilor; 

g.) exercită controlul de gestiune; 
h.) orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

Art. 32.  
In cadrul Muzeului mai functioneaza si urmatoarele structuri: 

a.) Editura Muzeului Naționala al Unirii Alba Iulia „Sala Unirii” este o structură 
funcțională din cadrul instituției care promovează activitatea științifică și turismul istoric din Județul 
Alba. Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele 
pentru a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia va edita seriile proprii de monografii istorice sau anuare: Biblioteca Musei 
Apulensis, Memoriale, Acta Musei Apulensis, Museikon, Museikon Studi. Editura îndeplinește 
următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor, promovarea 
aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, pregătirea pentru tipar sau pregătirea 
edițiilor digitale), comercială (difuzare, schimb de carte și vânzare), economică (finanțarea 
activității). La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor contribui angajații 
instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.  

b.) Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională înființată cu 
scopul colecționării, conservării, restaurării, cercetării și valorificării fotografiilor vechi, pentru a 
promova valorile materiale și spirituale a județului Alba surprinse de imaginea fotografică. Centrul 
de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” pentru atingerea scopului propus: depozitează în siguranță 
colecția de fotografie veche deținută, atât pe suport de hârtie, cât și pe sticlă, identifică și 
achiziționează fotografii vechi de pe piată cu respectarea legislației în domeniu, conservă și 
restaurează cercetează din punct de vedere istoric și al contextului istoric fotografia veche, asigură 
suportul ilustrativ pentru redactarea de lucrări de promovare turistică a Județului Alba și organizează 
manifestări culturale și științifice specifice. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul 
Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza”vor contribui specialiștii instituției, conform 
atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și specialiști colaboratori, din domeniul restaurării 
și valorificării fotografiei vechi și a aparaturii specifice realizării și imprimării imaginilor vechi pe 
diferite suporturi existente în epocă. 

c.) Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” este o structură funcțională 
înființată cu scopul de a prezenta istoria altfel, mult mai plastic și pe înțelesul tuturor prin 
intermediul reconstituirilor istorice. Acesta presupune punerea în scenă a unor momente istorice 
definitorii pentru Județul Alba, prin intermediul unor personaje costumate adecvat momentului, 
demonstrații practice a unor îndeletniciri practice: ateliere de confecționat diferite obiecte după 
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tipicul celor din trecut, gastronomie, scris etc. Muzeul deține costume, arme, unelte, ustensile și 
accesorii vestimentare din toate epocile istoriei și are mai multe trupe de reconstituiri istorice a căror 
identitate artistică și istorică sunt protejate la OSIM: Garda Apulum, Legiunea a XIII-a Gemina, 
Magna Nemesis, Ludus Apulensis. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul 
Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” vor contribui specialiștii instituției, conform 
atribuțiilor specificate în fișele postului, voluntarii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia precum și 
asociații de profil. 

d.) Anuarul Apulum – Acta Musei Apulensis este unul dintre cele mai vechi anuare de istorie 
și arheologie din România. Apulum apare începând din anul 1942, iar în prezent are cea mai bună 
circulație internațională fiind cotat în bazele de date internaționale (B.D.I.). Studiile care apar în 
anuar sunt de o înaltă ținută științifică care îi conferă valoare astfel încât este dorit în bibliotecile, 
atât din țară cât și peste hotare. În prezent Anuarul Apulum se găsește în peste 200 biblioteci publice 
internaționale. Scopul anuarului este de a face cunoscut cele mai recente cercetări științifice din 
domeniile: arheologie, istorie, muzeologie și conservare-restaurare, autori fiind specialiști ai 
Muzeului Național al Unirii, de la alte instituții de profil, de cercetare și universități din România, 
dar și din străinătate. Un scop secundar este obținerea de anuare similare din România și din 
străinătate prin schimbul interinstituțional de carte.La atingerea scopului și obiectivelor propuse în 
cadrul Anuarului Apulum vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în 
fișele postului, Colegiul de redacție și Colegiu editorial format din specialiști și profesori 
universitari din România și din străinătate. 

e.) Ghidaj în inima cetății este o structură funcțională înființată cu scopul de a familiariza 
publicul vizitator cu istoria României, în general și cu monumentele și istoria județului Alba, în 
particular. Ghidajele se realizează în Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: Muzeul de istorie și 
arheologie, Sala Unirii, Museikon, dar și în Cetatea Alba Iulia în limba Română sau în limbile de 
circulație internațională. Scopul „Ghidaj în inima cetății” este de a furniza date istorice reale, 
prezentate într-un limbaj atractiv și accesibil, de promovare a patrimoniului Muzeului Național al 
Unirii și al Județului Alba și de a obține venituri extrabugetare. 
La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul „Ghidaj în inima cetății” vor contribui 
specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și voluntari instruiți 
în prealabil de muzeografii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 
TITLUL III.  

DISPOZIŢII FINALE 
Art. 33.  
(1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 
(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba; 
(3) Prezentul regulament pot fi completat şi modificat la propunerea Consiliului de 

Administraţie, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 
(4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament, directorul 

general-manager va aproba Regulamentul intern. 
(5) Fişa de post cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi pentru fiecare 

salariat în conformitate cu prezentul regulament. 
(6) După aprobarea sa, prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa 

salariaţilor Muzeului.  
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PREŞEDINTE,                                               

   Ion DUMITREL                                  AVIZAT, 
                                                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                   Vasile BUMBU 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE                      

                                          
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276 din 25 octombrie 2018, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 77 din 28 martie 2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
302 din 28 septembrie 2017 au fost aprobate Statul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Prin adresa nr. 2284/24 iunie 2019 înregistrată cu nr. 13192/25 iunie 2019 la registratura 
Consiliului Județean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat modificarea 
Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare în vederea 
dezvoltării instituţionale, pentru îndeplinirea atribuţiilor generale precum şi pentru o mai bună 
diviziune a muncii, fără modificarea numărului de posturi aprobate. Repartizare a atributiilor 
sarcinilor 

În urma aprobării Organigramei şi a Statului de funcţii, Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia va funcţiona cu următoarele structuri:  

- Secţia Arheologie  
- Secţia Istorie  
- Secţia Museikon 
- Centrul naţional de conservare – restaurare carte veche 
- Secţia relaţii publice şi marketing cultural 
- Compartimentul gestiunea patrimoniului 
- Compartimentul administrativ 
- Compartimentul pază 
- Compartimentul financiar - contabilitate 
- Compartimentul achiziţii publice 
- Compartimentul juridic şi resurse umane 
- Compartimentul audit public intern. 
Ca urmare a modificărilor intervenite asupra Organigramei şi a Statului de funcţii, se 

impune şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia 

Conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului 
judeţean are în atribuţie funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. În 
exercitarea acestei atribuţii preşedintele întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean, în conformitate cu alin. 2 lit. a a articolului menţionat 
anterior. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice 
judeţene din subordine se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, 
proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 141 din 26 iunie 2019. 
 
 

PREŞEDINTE, 
   Ion DUMITREL 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Birou resurse umane 
Nr. 13274/26.06.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
 
 

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
 Art. 104 alin 1 din legea menţionată anterior prevede: „(1) Preşedintele consiliului 
judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean;...”. În exercitarea acestei atribuţii preşedintele consiliului 
judeţean: a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare 
şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate 
publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice 
centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor 
proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.” 

Art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile publice de drept public 
sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare.” 

Prin adresa nr. 2284/24.06.2019 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat 
modificarea Organigramei şi Statului de funcții, astfel: 

 La Secţia arheologie cercetare 
 Denumirea secţiei se modifică în Secţia arheologie iar în cadrul acesteia se înfiinţează 
Compartimentul arheologie – cercetare şi Compartimentul cercetare arheologică preventivă. 
Secţia arheologie este condusă de un şef secţie şi va funcţiona cu următoarele posturi: 

- Compartimentul arheologie – cercetare: cercetător ştiinţific gradul I - 1 post, cercetare: 
cercetător ştiinţific gradul II – 1 post, arheolog gradul IA – 7 posturi, desenator artistic treapta IA 
– 1 post. Postul ocupat de fotograf treapta IA se mută la Secţia relaţii publice şi marketing 
cultural   

- Compartimentul cercetare arheologică preventivă: arheolog gradul IA -1 post, arheolog 
gradul I – 2 posturi, arheolog gradul II – 1 post, asistent de cercetare ştiinţifică – 2 posturi 
(posturi nou înfiinţate). 

 Secţia istorie - muzeologie, bibliotecă şi documentare 
 Denumirea secţiei se modifică în Secţia istorie iar în cadrul acesteia se înfiinţează 
Compartimentul muzeologie şi Compartimentul bibliotecă şi documentare. Postul vacant de 
conservator debutant se desfiinţează. Secţia istorie este condusă de un de şef secţie şi va 
funcţiona cu următoarele posturi: 



- Compartimentul muzeologie: muzeograf gradul IA – 4 posturi, muzeograf gradul I – 1 
post, muzeograf gradul II – 1 post  

- Compartimentul bibliotecă şi documentare: bibliotecar gradul IA – 2 posturi, arhivist 
gradul IA – 1 post 

 Secţia Museikon 
 Secţia Museikon este condusă de un şef secţie. Postul vacant de muzeograf gradul IA se 
desfiinţează. Postul de muncitor calificat I se mută la Compartimentul administrativ, 2 posturi de 
supraveghetor muzeu se mută la Compartimentul gestiune patrimoniu. 
 Secţia va funcţiona cu următoarele posturi: muzeograf gradul IA – 1 post, conservator 
gradul II – 1 post, restaurator gradul IA – 1 post, restaurator gradul I – 1 post. 

 Centrul naţional de conservare – restaurare carte veche 
 În cadrul Centrul naţional de conservare – restaurare carte veche vor funcţiona 
compartimentele: Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramică – metal - textile, 
Compartimentul restaurare piatră, Compartimentul investigaţii, Compartimentul conservare. 
Centrul este condus de un şef secţie gradul II. 
 Centrul va funcţiona cu următoarele posturi  

- Compartimentul restaurare carte: restaurator gradul IA – 2 posturi, restaurator treapta IA- 
2 posturi 

- Compartimentul ceramică – metal - textile: restaurator gradul IA – 3 posturi, restaurator 
gradul II – 1 post 

- Compartimentul restaurare piatră: se înfiinţează postul de restaurator gradul I 
- Compartimentul investigaţii: chimist – 1 post 
- Compartimentul conservare: conservator gradul IA – 2 posturi, conservator gradul I – 1 

post 
 Secţia relaţii publice şi marketing cultural 

 Secţia relaţii publice şi marketing cultural este condusă de un  şef secţie gradul II. Postul 
vacant de referent treapta IA, se desfiinţează iar postul de arheolog gradul IA se mută la 
Compartimentul cercetare arheologică preventivă din cadrul Secţiei arheologie. 

Secţia va funcţiona cu următoarele posturi: traducător gradul I -1 post, informatician 
gradul I -1 post, sociolog principal – 1 post, analist (programator) ajutor IA – 1 post, muzeograf 
gradul I – 1 post, fotograf treapta IA – 1 post. 

 Compartimentul de supraveghere şi gestiune patrimoniu 
Denumirea compartimentului se modifică în Compartimentul gestiune patrimoniu. 

Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: supraveghetor muzeu – 9 posturi, 
magaziner – 1 post 

 Compartimentul administrativ, securitatea şi sănătatea muncii 
Denumirea compartimentului se modifică în Compartimentul administrativ. 

Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: administrator treapta I – 1 post, şofer 
treapta I – 1 post, referent treapta IA – 1 post, post nou înfiinţat, muncitor calificat treapta I – 3 
posturi, muncitor calificat treapta II -1 post, curier – 1 post. 

 Compartimentul financiar contabilitate 
Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: inspector de specialitate gradul IA – 

1 post, inspector de specialitate gradul II – 2 posturi, referent treapta IA – 1 post. Postul vacant 
de casier se desfiinţează, postul de inspector de specialitate gradul I se mută la Compartimentul 
achiziţii publice iar postul de magaziner se mută la Compartimentul gestiune patrimoniu 

 Se înfiinţează Compartimentul achiziţii publice 
Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: inspector de specialitate gradul I – 

1 post, post mutat de la compartimentul financiar - contabilitate. 
 Compartimentul juridic, resurse umane şi achiziţii publice 

Denumirea compartimentului se modifică în Compartimentul juridic şi resurse umane. 
Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: consilier juridic gradul IA – 1 post, 
inspector de specialitate gradul IA – 1 post. 

 Compartimentul audit public intern 
Compartimentul va funcţiona cu următoarele posturi: auditor gradul IA 1 post 
 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 



Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, înregistrat cu nr. 141/26.06.2019. 
  

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

Întocmit,         
Niculina HAŢEGAN 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

 începând cu data de 1 iulie 2019  
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară”, publică, din luna iunie 2019; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan 

FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 13344 din 26 iunie 2019 al Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 
- propunerea nr. 30244/21 iunie 2019 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA în funcţia publică de de conducere de 
director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13343 din 26 iunie 2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Alba, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 186 
din 28 iunie 2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185 din 28 iunie 2018 privind aprobarea 
componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 28 februarie 2019 privind aprobarea 
modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 62 alin. 2 şi alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se numeşte, începând cu data de 1 iulie 2019, domnul Valentin - Ioan FRĂCEA 
în funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba. 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba va efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii drepturilor 
de natură salarială și a atribuțiilor de serviciu ale domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, începând 
cu data numirii în funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

Art. 3. Domnul Valentin - Ioan FRĂCEA îşi va desfăşura activitatea în sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situat în municipiul Alba Iulia, 
Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 

Art. 4. Se aprobă modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în sensul nominalizării domnului Valentin - Ioan 
FRĂCEA în calitate de locțiitor al președintelui Colegiului director (ca urmare a numirii în 
funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba). 

Art. 5. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în 
sensul nominalizării domnului Valentin - Ioan FRĂCEA în calitate de vicepreședinte al acestei 
comisii (ca urmare a numirii în funcţia publică de conducere - director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba). 

Art. 6. Începând cu data de 1 iulie 2019 îşi încetează aplicabilitatea prevederile: 
- art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind 

aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Alba, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 186 din 28 iunie 2018;  

-  art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind 
aprobarea componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 325 din 13 decembrie 2018 privind 
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - 
Ioan FRĂCEA. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui 
Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 
domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special 
şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

 
 

                      AVIZAT 
      PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 142 
Alba Iulia, 26 iunie 2019 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia 

publică de conducere - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 2019 

  
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este instituţie publică 

cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Alba. Potrivit 
organigramei conducerea acestei direcţii este asigurată de un director general şi de doi directori 
generali adjuncţi. Întrucât funcţia publică de conducere de director general a devenit vacantă ca 
urmare a încetării de drept a raportului de muncă al titularului postului, s-a solicitat Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici demararea procedurii de recrutare pentru ocuparea acestei 
funcţii. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în data de 13 iunie 2019 – proba 
scrisă, concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director general 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, la finalizarea căruia, 
candidatul Valentin – Ioan FRĂCEA a fost declarat admis.  

Având în vedere rezultatul concursului, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin 2 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a emis propunerea de numire a domnului Valentin – Ioan FRĂCEA în 
funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, nr. 30244 din 21 iunie 2019. 

Potrivit hotărârii de guvern emiterea actului administrativ de numire se face în termen de 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire. 

Art. 104 alin. 3 lit. c al Legii administrației publice locale nr. 215/2001 prevede în 
atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean: „c) propune consiliului judeţean numirea, 
sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean.”  

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește, în 
condițiile legii, atribuții privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, motiv pentru care am iniţiat, potrivit 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre, 
înregistrat cu nr. 142/26 iunie 2019. 

 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 13344/26.06.2019 
 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia 

publică de conducere – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 2019 

 
 

 Funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, a devenit vacantă ca urmare a încetării de drept a raportului 
de serviciu al titularului postului.  
 Până la ocuparea prin concurs a funcţiei publice de director general, conducerea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, este asigurată prin promovare 
temporară, de către un funcţionar public din cadrul Direcţiei. 
 Competenţa de organizare a concursului de recrutare pentru această categorie de funcţii 
publice, revine Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 58 
alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ce prevede: „(2) Concursul de recrutare pentru funcţiile 
publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală este 
organizat, în condiţiile legii, astfel: a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
pentru funcţiile publice de conducere din următoarele domenii: protecţia copilului, evidenţa 
informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, 
resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi pentru funcţiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern;”. 
 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a comunicat Consiliului Judeţean Alba, 
propunerea de numire a domnului Valentin – Ioan FRĂCEA în funcţia publică de conducere de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, nr. 
30244/21.06.2019, propunere înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
13343/26.06.2019. 

Art. 76 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevede: „(1) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit 
legii, în funcţia publică pentru care a candidat. 

(2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, 
compartimentul de resurse umane, respectiv Agenţia, în situaţia concursurilor pentru care 
competenţa de organizare aparţine acesteia, are obligaţia de a comunica propunerea de numire 
a candidatului declarat admis persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică.” 
 Potrivit art. 77 alin. 1 din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 „(1) Emiterea actului 
administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării 
propunerii de numire în condiţiile art. 76.” 
 De asemenea potrivit art. 62 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare “Numirea în funcţiile publice de 
conducere pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin 
actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia 
publică centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.” 

Având în vedere art. 91 alin (2) lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește în sarcina consiliul județean 
următoarele: ”numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.” și luând în considerare 
aspectele menționate anterior, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind numirea 
domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere – director general al 



Direcţiiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 
2019.  

 
 
 

ŞEF BIROU, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

 
 
 

 
    Întocmit, 

Niculina HAȚEGAN 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:  

„Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah,  
aferent anului 2019 ,  

„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal 
Alba, aferent anului competiţional 2019 – 2020 ,  

„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  
al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, 

 „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul 
feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE 

VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020 
 

  
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 
nerambursabile a programelor sportive: „Openul Internațional al României la șah 2019” al 
Federației Române de Șah, aferent anului 2019, „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul 
Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019-2020, 
„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  
al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, „Echipa de volei feminin CSM VOLEI 
ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA 
CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent 
anului competiţional 2019 – 2020; 
 - raportul de specialitate nr. 12370/14 iunie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Ținând cont de: 
          - raportul nr. 12369/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a 
documentaţiei de finanţare depusă de către Federației Română de Șah, privind eligibilitatea, 
completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în 
vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor 
sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018 
 - raportul nr. 12364/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a 
documentaţiei de finanţare depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba, privind 
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018  
 - raportul nr.112365/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a 
documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, privind 
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 
 - raportul nr. 112366/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a 
documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, privind 
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 

Analizând: 
- cererea de finanțare nr. 331/2019 depusă de către Federația Română de Șah 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12180/2019; 



- cererea de finanțare nr. 183/2019 depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10655/2019; 

- cererea de finanțare nr. 286/2019 depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11009/2019; 

- cererea de finanțare nr.183/2019 depusă de către  Clubul Sportiv Municipal Volei Alba 
Blaj  înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.9398/2019; 

Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și 
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 privind aprobarea 
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
  

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Openul Internațional al României la 
șah 2019”, al Federației Române de Șah, aferent anului 2019, în sumă de 36.000 lei, conform 
anexei nr. 1  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului 
în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019-2020, 
în sumă de 320.000 lei, conform anexei nr. 2  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Performanţă la nivel înalt pentru 
sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba 
Iulia, aferent anului 2019, în sumă de 172.365 lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Echipa de volei feminin CSM VOLEI 
ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - 
FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA 
ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020, în sumă de 2.800.000 lei, conform 
anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Transferul sumelor către beneficiarii finanțărilor se va efectua conform creditelor 
bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu 
gradul de încasare a veniturilor proprii la  bugetul local al Judeţului Alba.   

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Federației 
Române de Șah, Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 
Clubului Sportiv Municipal de Volei Alba Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 
gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.          
 
 
 
CONSILIERII JUDEŢENI:                                                                  AVIZAT, 
                                                                                              
      RADU Călin                      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
                                                                                       
      CHERECHEŞ Dan Ioan           Vasile BUMBU 
                                   
      SANDEA Dorin Gheorghe             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Înregistrat cu nr. 124 
Alba Iulia, 14 iunie 2019

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 124 din 14 iunie 2019  

 
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru Programul sportiv 

„Openul Internațional al României la șah 2019”, al Federației Române de Șah, aferent anului 2019 
 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- lei- 

Obiectiv/obiective 

1.Openul Internațional al României - jucători, arbitri și oficiali; 
                 60 – 120 participanţi 

Indemnizații sportive, prime și 
alte drepturi ( Fond de premiere) 

33.000,00 Ridicarea nivelului de 
performanţă al 
tinerilor jucători de 
perspectivă 

2. Openul Județului Alba - jucători, arbitri și oficiali ; 
                 30-60 participanți  

Indemnizații sportive, prime și 
alte drepturi( Fond de premiere) 

3.000,00 Promovarea șahului în 
județul Alba 

3.Memorialul Mihail Breaz  - jucători , arbitri și oficiali ; 
                 80-150 participanți  

-  - Dezvoltarea bazei de 
selecție în rândul 
elevilor 

TOTAL  36.000,00  
 
 

CONSILIERII JUDEŢENI:            COMISIA 
                                                                                                                                                           

          RADU Călin                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             CHERECHEŞ Dan Ioan       Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                                      SANDEA Dorin Gheorghe          Sorina OPREAN   

 
              Angela RUSU 
                                                      



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 124 din 14 iunie 2019  

 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba,  

aferent anului competiţional 2019-2020 
 
 
 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* Valoarea totală- 
LEI - Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 
Plata baremelor de arbritraj și 
secretar de joc la toate 
competițiile organizate către 
Asociația Județeană de Fotbal 
Alba 
 

 
 

Activitatea 2 
Campionatul Munților 
Apuseni, competiție rezervată 
zonei rurare a munților 
Apuseni 

 
 
 
 
 

Activitatea 3 
Festivitate premiere, final de 
sezon competițional 2019 - 
2020 

 

Arbitrii  si secretarii de joc pentru 
toate competițiile organizate de 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba  
Peste 260 echipe participante, 
aproximativ 3200 sportivi  
 
 
 

Cheltuieli privind plata arbitrilor, 
medicilor și altor persoane 

292.980,00  
A.)Menținerea sau creșterea 
numărului de echipe 
participante în campionatele 
organizate de către Asociația 
Județeană de Fotbal Alba; 
 
 
B.) Menținerea sau creșterea 
numărului de jucători 
participanți în competițiile 
organizate de către Asociația 
Județeană de Fotbal Alba; 
 
 
C.) Participarea echipei 
câștigătoare a campionatului 
Ligii a IV-a la barajul de 
promovare la Liga a III-a; 
 
 
D.) Organizarea unei baze de 
selecție în rândul jucătorilor 
participanți în competițiile 
județene; 

Echipe din zona rurală a munților 
Apuseni. Participă 16 echipe de seniori 
și 16 echipe de copii. Aproximativ 500 
de participanți. 
 
 
 

Cheltuieli transport, cazare și 
masă pentru oficiali și arbitrii la 
Campionatul Munților Apuseni 

 

2.020,00 

Toate competițiile organizate de 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba. 
Vor fi premiate primele 3 echipe 
câștigătoare ale campionatelor județene, 
golgheterii, cei mai buni jucători, cele 
mai bune echipe în campionatul Fair 
Play, premii speciale.  
61 structuri sportive, 750 sportivi, 
echipe și jucători premiați 
 

Cheltuieli pentru organizarea, 
respectiv desfășurarea acțiunilor 
sportive, servicii închiriere baze 

sportive, premiere-cupe și 
medalii. 

 

9.500,00 



 
Membrii afiliați la Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Alba  
61 structuri sportive 

Cheltuieli pentru achiziționarea 
de materiale și echipament 

sportiv 

12.500,00 

Membrii afiliați la Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Alba 
61 structuri sportive 

Cheltuieli pentru materiale de 
promovare a activității sportive 

3.000,00 

TOTAL    320.000,00  
 
 

CONSILIERII JUDEŢENI:            COMISIA 
                                                                                                                                                           

          RADU Călin                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             CHERECHEŞ Dan Ioan       Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                                      SANDEA Dorin Gheorghe          Sorina OPREAN   

 
              Angela RUSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 124 din 14 iunie 2019  

 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru Programul sportiv  
„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” 

al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019 
 

 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

1. Subprogramul Atletism: 
- Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 
- Participarea la activitatea de 
pregătire sportivă  și la  Campionatele 
Naționale și Internaţionale   
 

 
 sportivi  și  antrenori 
 
 
 
 sportivi 

 
Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi  
 
 
Cheltuieli medicale, (vitamine și 
susținătoare de efort, 
medicamnte, materiale sanitare, 
unguente, produse pentru 
refacere și recuperare) și pentru 
controlul doping 

65.000,00 - 4 medalii de aur, 3 
medalii de argint și 3 
medalii de bronz la 
Campionatele 
Naționale și 
convocarea a cel 
puțin doi sportivi la 
loturile naționale ale 
României, care vor 
reprezenta țara 
noastră la 
competițiile 
internaționale 
oficiale. 

2. Subprogramul Haltere: 
- Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 

sportivi  și antrenori Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi 

7.800,00 - 1 medalie de aur, 2 
medalii de argint și 3 
medalii de bronz; 
 

3. . Subprogramul Box: 
 - Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 

sportivi și antrenori Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi 

15.000,00 - 2 medalii de argint 
și 2 medalii de 
bronz. 



4. Subprogramul Judo: 
-  Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 

sportivi și  antrenori Indemnizaţii sportive, prime şi 
alte drepturi 

6.300,00 - 3 medalii de aur, 6 
medalii de argint și 6 
medalii de bronz., 
cât și selecționarera 
unui sportiv pentru 
lotul național al 
României. 

4. Subprogramul Orientare: 
- Campionatele Europei de SE 

sportivi și  antrenori Cheltuieli transport, cazare şi 
masă 

5.995,00 - 6 medalii la finalele 
Campionatelor 
Nationale  
Convocarea a cel 
putin unui sportiv la 
loturile nationale 

5. Subprogramul Powerlifting: 
- Participarea la Campionatul 
Mondial de powerlifting, juniori  
- Participarea la Campionatul 
Mondial de powerlifting, seniori, 

 
 sportivi și  antrenori 
 sportivi și  antrenori 
 

- Cheltuieli transport, cazare şi 
masă 

72.270,00 - 1 medalie la 
Campionatele 
Mondiale de Juniori 
- 2 locuri IV - VII la 
Campionatele 
Mondiale de Juniori 
- 3 locuri IV - VII la 
Campionatele 
Mondiale de Seniori 

TOTAL  172.365,00  
 
 

CONSILIERII JUDEŢENI:            COMISIA 
                                                                                                                                                           

          RADU Călin                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             CHERECHEŞ Dan Ioan       Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                                      SANDEA Dorin Gheorghe          Sorina OPREAN   

 
              Angela RUSU 

 
 
 
 
 



Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 124 din 14 iunie 2019  

 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora,  pentru programul sportiv 
„Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 

CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020 
 
 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 
Meciuri desfăşurate acasă - Divizia 
A1, Cupa României, amicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 2 
Meciuri desfăşurate în deplasare - 
Divizia A1, Cupa României, amicale 
 
 
 
 
 

- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparatori 
fizici, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc, arbitri 
principali și auxiliari, delegați 
oficiali numiți de federațiile de 
specialitate, medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar. 
     Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 35 de participanți 
direcți. 
 
 
 
- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc. 
      Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 25 de participanți 
direcți. 
 

Cheltuieli pentru plata 
participanților la activitatea 
sportivă, efectuate în baza unui 
contract individual de muncă 
sau a unui contract de 
activitate sportivă conform 
legii: 
- cheltuieli privind plata 
participanţilor la activităţi 
sportive în cadrul contractelor 
de activitate sportivă 
- alte cheltuieli provenite din 
contractele de activitate 
sportivă (transport un drum 
dus-întors cu auto/avion la 
venirea şi plecarea de la 
echipă, un prânz zilnic, chirii şi 
utilităţi, vize intrare în ţară, 
vize şedere, asigurări necesare 
obţinerii dreptului de şedere în 
România) 
 

2.200.000,00  
 
1. Câștigarea 
titlului de 
campioană a 
României sau cel 
puțin clasarea în 
primele 3 echipe în 
Campionatul 
Romaniei 
 
 
 
 
 
2. Câștigarea Cupei 
României sau cel 
putin participarea în  
semifinalele Cupei 
României în 
sezonul 2019-2020; 
 
 
 

Cheltuieli transport, cazare şi 
masa 

225.000,00 



Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

 
 
 
 
 
Activitatea 3 
Meciuri desfăşurate acasă - Liga 
Campionilor sau Cupa CEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 4 
Meciuri desfăşurate în deplasare - 
Liga Campionilor sau Cupa CEV 
 
 
 
 
 
Activitatea 5 
Renumeraţii ale participanţilor la 
activitatea sportivă şi alte obligaţii 
prevăzute în contractele de activitate 
sportivă 
 
 
 
 
 

- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc., arbitri 
principali și auxiliari, delegați 
oficiali numiți de federațiile de 
specialitate, medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar, 
ambulanță, Poliție, ISU, 
Jandarmerie. 
          Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 50 de participanți 
direcți. 
 
 
 -Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, masseur -
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc. 
              Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 25 de participanți 
direcți. 
 
 
 
  
 
 
 
- Delegaţie sportivă formată din  
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, maseur-kinetoterapeut etc  
   Sunt  aproximativ 21 
participanţi.  

Cheltuieli privind plata 
arbitrilor, medicilor și altor 
persoane: 
- indemnizaţii arbitri principali 
şi auxiliari, delegaţi oficiali, 
medici, asistenti medicali, 
personal auxiliar 
 

35.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
3. Participarea în 
cupele europene ( 
Liga Campionilor 
sau Cupa CEV) și 
clasarea pe un loc 
în primele 3 echipe 
în sezonul 2019-
2020 

Cheltuieli privind asigurarea 
persoanelor, a materialelor, a 
echipamentului sportiv și a 
altor bunuri: 
- asigurări medicale 
 

2.500 

Cheltuieli pentru achiziționarea 
de materiale și echipament 
sportiv: 
- echipament sportiv de 
pregătire şi competiţie, 
materiale sportive 
 

15.000,00 

Cheltuieli medicale (vitamine 
și susținătoare de efort, 
medicamente, materiale 
sanitare, unguente, produse 
pentru refacere și recuperare) 
și pentru controlul doping: 
- cheltuieli medicale şi 
investigaţii medicale 
 

7.500,00 

Alte categorii de cheltuieli - 
pentru organizarea, respectiv 
desfășurarea acțiunilor 
sportive, servicii închiriere 
baze sportive etc: 
- vize pentru deplasări externe 

20.000,00 



Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Activitatea 6 
Asigurarea condiţiilor de participare 
la competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegaţie sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, maseur-kinetoterapeut etc  
     Sunt aproximativ 21 
participanţi . 

meciuri, servicii închiriere 
baze sportive, aparatura şi 
spaţii de conferinţă, servicii de 
ambulanţă, servicii video 
challange pentru meciurile 
internaţionale 
 

 Pentru realizarea acțiunilor de 
cercetare, informare, 
consultanță în domeniul 
sportului, realizarea 
materialelor video/audio etc: 
- servicii de consultanţă în 
domeniul sportiv, acorduri 
pentru dezlegare şi transfer 
- taxe înscriere FRV şi CEV în 
competiţii interne şi 
internaţionale, taxe legitimare 
sportivi, taxe emitere certificat 
internaţional de transfer alte 
taxe prevăzute în 
regulamentele FRV şi 
organisme internaţionale 
- traduceri 

292.500,00 

Cheltuieli pentru materiale de 
promovare a activității 

2.500,00 



Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

sportive: 
- cheltuieli cu materiale pentru 
promovarea activităţii sportive 

TOTAL  2.800.000,00  
 

CONSILIERII JUDEŢENI:            COMISIA 
                                                                                                                                                           

          RADU Călin                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             CHERECHEŞ Dan Ioan       Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                                      SANDEA Dorin Gheorghe          Sorina OPREAN   

 
              Angela RUSU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor 

sportive: „Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah,  
aferent anului 2019 , „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019 – 2020 , „Performanţă la nivel 
înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv 

Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ 
– continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 

CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului 
competiţional 2019 – 2020 

 
 
 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii 
de finanțare a programelor sportive „Openul Internațional al României la șah 2019” al 
Federației Române de Șah, „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Alba, „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la 
CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, respectiv Echipa de volei feminin 
CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - 
FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” 
aferent anului competiţional 2019 – 2020 

Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și 
Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale 
se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept 
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se 
pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza 
județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice 
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.  
 Ca  urmare a prevederilor invocate mai sus, a fost aprobat Regulamentului privind 
condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - cadru 
încheiat cu beneficiarii finanțării, sens in care au fost depuse un număr de patru cereri de 
finanţare pentru următoarele programe sportive: „Openul Internațional al României la șah 2019” 
al Federației Române de Șah, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 
12180/2019; „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019-2020, înregistrat la registratura Consiliului 
Judetean Alba cu nr. 10655/2019; „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 
neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, 
înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr.11009/2019 şi Echipa de volei feminin 
CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - 
FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” 
aferent anului competiţional 2019 – 2020, aferent anului competiţional 2019–2020, înregistrat la 
registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 9498/2019. 



  Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de 
hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi 
cetăţenilor, în condiţiile legii, propunem proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 124 din 14 iunie 
2019.  

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 

 
RADU Călin 

 
CHERECHEŞ Dan Ioan 

 
SANDEA Dorin Gheorghe 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Gestionarea Patrimoniului  
Direcția Dezvoltare și Bugete 
Direcţia Juridică şi Relaţii Publice 
Nr. 12370/14 iunie 2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor 

sportive: „Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah,  
aferent anului 2019 , „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019 – 2020 , „Performanţă la nivel 
înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv 

Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ 
– continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 

CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului 
competiţional 2019 – 2020 

 
 

 
  Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru 
toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  
 De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive 
fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi 
de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de 
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice 
centrale sau locale, după caz”.   

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 a fost aprobată modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 
sportive și contractul - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, denumit în continuare 
Regulamentul. 
 Astfel au fost depuse un număr de patru cereri de finanţare pentru următoarele programe 
sportive: ”Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah, 
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.12180/2019; „Dezvoltarea și 
promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului 
competiţional 2019-2020, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 10655/2019; 
„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al 
Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, înregistrat la registratura Consiliului 
Judetean Alba cu nr.11009/2019 şi  ”Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – 
continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 
CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului 
competiţional 2019 – 2020 al  Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului 
competiţional 2019–2020, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 9498/2019. 

Cererile de finanţare nerambursabilă, verificate de către Comisia constituită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 354/2019, au îndeplinit criteriile privind 
eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în 
Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 
aprobat prin hotărârea mai sus menţionată, propunându-se alocarea din bugetul local al Judeţului 
Alba a sumelor de: 36.000,00 lei pentru finanțarea nerambursabilă a programului sportiv al 
Federației Române de Șah, 320.000,00 lei pentru finanțarea nerambursabilă a programului 
sportiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, 172.365,00 lei pentru finanțarea nerambursabilă a 
programului sportiv al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, respectiv 2.800.000,00 lei pentru 
finanțarea nerambursabilă a programului sportiv al Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj. 



În acest sens, activitatile, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora sunt prevazute în 
anexele proiectului de hotarare. Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de incasarea 
veniturilor bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație.  

Faţă de cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre propus, conține cerințele 
de legalitate și oportunitate pentru a fi inițiat, conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba  

 
  
        Director executiv,    Director executiv,    Director executiv, 
           Ioan BODEA                       Marian Florin AITAI                         Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Ștefania NEGRESCU- consilier superior 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       

nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local 
 şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  

din venituri proprii, în anul 2019 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 12561/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 
2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind 
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, se modifică și se 
completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul 
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 4.946,30  
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma 
de  124.035,57 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 
 Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                            AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          
 
Înregistrat cu nr. 131 
Alba Iulia, 18 iunie 2019 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 131/18 iunie 2019 

 
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019 

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

0 A 1 
TOTAL, din care: 124.035,57 

A. Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 13,821.60 

I. Obiective de investiţii: 11,892.00 

1. Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  11,530.00 

2. Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia - Sala Unirii   237.00 

3. Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 

4. 
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindereˮ  

30.00 

5. Amenajare depozit  de ceramică veche (PT) 75.00 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 1,929.60 
1. Autoturism 87.00 
2. Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 169.00 
3. Echipamente IT 707.30 
4. Realizare busturi 70.00 

5. Software, programe informatice, aplicații (software proiectare, soluție 
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc) 202.30 

6. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și 
stratigrafic 

4.00 

7. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, studii, 
avize, acorduri (post trafo), etc 

250.00 

8. 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post 
trafo) 

250.00 

9. Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 
10.  Realizare PUZ zona Muzeu - Sala Unirii 50.00 

11. Construire arhiva Consiliul Județean Alba -  studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00 

12. Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Banca 
Raiffeisen) 20.00 

13. Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00 

B. Capitolul 54.00   Alte servicii publice generale                                                                                             459.75 
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 132.20 
1. Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea 25.00 
2. Racord energie electrică container din localitatea Rimetea 25.00 



3. Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni 25.00 
4. Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
5. Containere  32.20 

II. Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 256.55 
1. ATV 62.00 
2. Calculator  12.60 
3. Laptop  10.00 
4. Staţii digitale tetra Alba Iulia  6.00 
5. Staţii digitale tetra intervenţii  16.00 
6. Staţii digitale tetra intervenţii mașini  24.00 
7. Masa  sedinţă 3.00 
8. Accesorii mașină 53.30 
9. Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag  23.00 

10. Targă de evacuare şi salvare  17.85 
11. Cască de protecţie salvator aero  8.20 
12. Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu 5.50 
13. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni 5.60 
14. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea 5.50 
15. Licenţă office  0.40 
16. Soft-uri Rescue Rigger  3.60 

III. Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 71.00 

C. CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ 145.00 
I. Alte cheltuieli de investiţii: 145.00 
1. Autoutilitară  76.00 
2. Multifuncțional laser A3 color  13.00 
3. Multifuncțional laser A4 color  6.00 

4. Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul 
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba  10.00 

5. 
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize, 
acorduri  40.00 

D. Capitolul 66.00 Sănătate, din care: 18,363.35 
I. Obiective de investiţii: 4,421.94 
1. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2. Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 2,719.00 

3. Recompartimentări  secția I și  II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud - proiect tehnic și execuție 569.00 

4. Stație oxigen - proiect tehnic și execuție Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud 600.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 71.00 

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 și studiu 
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

31.00 

2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 

III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 7,961.58 
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 697.00 
V. Reparaţii capitale Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: 3,621.00 
1. RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 820.00 



2. RK Farmacie 32.00 
3. RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 562.00 

4. RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu 

750.00 

5. RK Bloc operator 600.00 
6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 44.00 
7. RK Cai de acces și subsol 12.00 
8. RK Dispensar TBC 150.00 
9. RK Post Trafo spital 540.00 

10. RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries 111.00 
VI. Cofinanțare proiecte 1,590.83 

1. Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211 

147.42 

2.  Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la 
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă 
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 - Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 

5.74 

3.  Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba - cofinanțare Cod 
SMIS 125264 - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

4.32 

 4. Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 

5. Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia 261.00 

E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 23,293.40 
I. Obiective de investiţii: 15,000.00 
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 15,000.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 5,245.50 
1. Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon 100.00 
2. Vitrine expunere exterioară Museikon 60.00 
3. Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 57.50 

4. Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, 
studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

5. Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai - studiu de fezabilitate, 
studiu, expertize, avize acorduri 30.00 

6. Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
etapa I 3,533.00 

7. Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia 1,400.00 

8. Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga 
Alba 25.00 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 1,335.00 
I. Obiective de investiţii: 1,010.00 

1. Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea 
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 1,000.00 

2. 

Reabilitare  amenajare și împrejmuire curte (gard imprejmuire și curte 
interioară) Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia - Proiect tehnic, 
detalii de execuție, caiete de sarcini, documentație tehnică DTAC și 
DTOS pentru autorizarea lucrărilor de construcții, avize, acorduri 

10.00 

II. Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 325.00 
  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 

I. Dotări independente Centrul de Cultură ˮAugustin Bena” Alba Iulia 668.00 
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,044.90 



I. Alte cheltuieli de investiţii: 1,044.90 

  
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor 
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor) 28.00 

II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,016.90 
F. Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba                                                                                           6,229.54 

I. Obiective de investiţii: 4,898.46 

1. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș – execuție 3,000.00 

2. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș- PT 150.00 

3. Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș –DALI 49.00 

4. Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și 
Asistență Abrud 64.74 

5. Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud – 
execuție 1,500.00 

6. Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de 
incendiu pentru Locuința protejată Aiud 20.00 

7. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai- 
DALI 100.00 

8. Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 147.80 
1. Centrale termice 50.00 

2. Montare stație reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 40.00 

3. Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba 17.80 

4. Copiator Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 
Jos 10.00 

5. Programe informatice software  și licențe 30.00 

III. Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 

G. Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 13,958.10 
I. Obiective de investiţii: 13,000.00 
1.  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 

II. Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în județul Alba 2014-2020” 958.10 

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 390.11 
I. Obiective de investiţii: 148.41 

1. 
Lucrări de construire  Împrejmuire  Centru de vizitare de la Poarta 
Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize, 
servicii  diriginte șantier, acorduri, etc) 132.41 

2. 

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer 
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului 
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud 
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție 16.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 150.70 

1. 
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri 
închis Alba Iulia 60.00 

2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 85.00 



3. 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în județul Alba 5.70 

III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul  Albaˮ 

91.00 

I. Capitolul 84.02  Transporturi 47,374.72 
I. Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 17,854.34 

1. 
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş 1,779.56 

2. 

Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită Județul 
Hunedoara 1,582.00 

3. 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 
Gâmbaş - Aiud (DN 1) 1,832.90 

4. 
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km.3+949, localitatea 
Vințu de Jos, județul Alba 5,662.84 

5. 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea 
(DJ705E) 6,359.32 

6. 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 
localitatea Limba, județul Alba  637.72 

II. Lucrări noi: 806.47 

1. 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba 806.47 

   Alte cheltuieli de investiţii:  2,996.14 
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,222.23 
IV. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii: 773.91 

1. Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar 176.35 

2. Expertiză  tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: 
DJ107 - Alecuș - DJ107D 65.07 

3. Expertiză tehnică pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 18.60 

4. Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI 32.42 

5. Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 37.64 

6. Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

7. 
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 
Mureş (DN 14 B), faza DALI 46.47 

8. Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, localitatea Lunca, 
județul Alba, faza SF 37.00 

9. 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- 
drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) - 
faza DALI 11.10 

10. 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587 44.27 



11. Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș -
DJ107D faza DALI 109.75 

12. Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 57.00 

13. 
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea 
Pianului” 18.79 

14. 
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea 
Răchitei” 11.38 

15. 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza 
studiu de fezabilitate 32.71 

16. 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza 
studiu de fezabilitate 19.82 

V. 

Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătuni -
Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești -
Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 
km. 76+540ˮ       

11,761.77 

VI. Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de 
Jos - Gârbovița - Gârbova de Susˮ 6,055.00 

VII. Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ 7,901.00 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2019 
 
 
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 
la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Prin Hotărârea nr. 90 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019. 

Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2019 
și urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată 
în anul 2019 din excedentul bugetului local, atât pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, 
cât și pentru acoperirea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 131/18 iunie 2019.      

 
 

PREȘEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 12561/18 iunie 2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2019 
 
 
 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 
secţiunii de dezvoltare”. 
Având in vedere: 

 prevederile Hotărârii nr. 90 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Judeţean Alba privind 
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019 

 fundamentările nr. 12566/18.06.2019 pentru cuprinderea in bugetul pe anul 2019 a 
Proiectului Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia, nr. 11740/06.06.2019 a Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere 
drumuri din cadrul Consiliului Judeţean Alba, nr. 9762/13.06.2019 a Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia, nr. 1516/06.06.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și nr. 
2104/13.06.2019 a Muzeului National al Unirii Alba Iulia,  

se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată din excedentul bugetar constituit la 
31.12.2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. In acest sens, suma 
aprobată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, in anul 2019, este de 124.035,57 
mii lei, repartizata pe obiective de investiții, astfel: 

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

1  Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  11,530.00 

2 Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia- Sala Unirii   237.00 

3 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 



4 
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 
"Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere"  

30.00 

5 Amenajare depozit  de ceramică veche(PT) 75.00 
6 Autoturism 87.00 
7 Tehnică de calcul si echipamente de comunicatii 169.00 
8 Echipamente IT 707.30 
9 Realizare busturi 70.00 

10  Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie 
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc) 202.30 

11 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic 4.00 

12 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - bransamente utilitati , studii, 
avize, acorduri ( post trafo) etc 

250.00 

13 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc( post 
trafo) 

250.00 

14 Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 
15  Realizare PUZ zona Muzeu-Sala Unirii 50.00 

16 Construire arhiva Consiliul Judetean Alba -  studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00 

17 Expertiză tehnică imobil Piata Ion I. C. Brătianu nr.21 (fosta Banca 
Raiffeisen) 20.00 

18 Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00 

19 Alimentare cu apă container din localitatea Râmetea 25.00 
20 Racord energie electrică container din localitatea Râmetea 25.00 
21 Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni 25.00 
22 Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
23 Containere  32.20 
24 ATV 62.00 
25 Calculator  12.60 
26 Laptop  10.00 
27 Staţii digitale tetra Alba Iulia  6.00 
28 Staţii digitale tetra intervenţii  16.00 
29 Staţii digitale tetra intervenţii masini  24.00 
30 Masa  sedinţă 3.00 
31 Accesorii masină 53.30 
32 Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag  23.00 
33 Targă de evacuare şi salvare  17.85 
34 Cască de protecţie salvator aero  8.20 
35 Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu 5.50 
36 Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni 5.60 
37 Instalare sistem supraveghere container din localitatea Râmetea 5.50 
38 Licenţă office  0.40 
39 Soft-uri Rescue Rigger  3.60 

40 Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 71.00 



41 Autoutilitară  76.00 
42  Multifunctional laser A3 color  13.00 
43 Multifunctional laser A4 color  6.00 

44 Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, 
str. Regina Maria, nr. 6  10.00 

45 Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

46 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia 533.94 

47 Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judetean de 
Urgenta Alba Iulia 2,719.00 

48 Recompartimentari  sectia I si  II cladire Spital de Pneumoftiziologie 
Aiud – proiect tehnic și execuție 

569.00 

49 Stație oxigen -proiect tehnic și execuție Spital de Pneumoftiziologie Aiud 600.00 

50 Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 si studiu 
geotehnic) 

31.00 

51 Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud, - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 

52 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 7,961.58 
53 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 697.00 
54 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures 820.00 
55 RK Farmacie 32.00 
56 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna 562.00 

57 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie 
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator 

750.00 

58 RK Bloc operator 600.00 
59 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie 44.00 
60 RK Cai de acces si subsol 12.00 
61 RK Dispensar TBC 150.00 
62 RK Post Trafo spital 540.00 
63 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries 111.00 
64 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211 
147.42 

65 Proiect Imbunatatirea accesului populatiei din regiunea centru la servicii 
medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta performanta-
cofinantare Cod SMIS 125222 

5.74 

66 Proiect Asigurarea accesului la servici de sanatate in regim ambulatoriu 
pentru populatia judetelor Sibiu si Alba - cofinantare Cod SMIS 125264 

4.32 

67 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 

68 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia 261.00 

69 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 15,000.00 
70 Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon 100.00 
71 Vitrine expunere exterioara Museikon 60.00 
72 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 57.50 

73 Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, 
studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

74 Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, 
studiu, expertize, avize acorduri 30.00 



75 Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
etapa I 3,533.00 

76 Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia 1,400.00 
77 Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană L. Blaga Alba 25.00 

78 Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea 
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia 1,000.00 

79 

Reabilitare  amenajare si imprejmuire curte (gard imprejmuire si curte 
interioara) Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia -Proiect tehnic, detalii 
de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica DTAC si DTOS 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avize, acorduri 

10.00 

80 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia 325.00 

81 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 

82 Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor 
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor) 28.00 

83 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 1,016.90 

84 Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș - execuție 3,000.00 

85 Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș- PT 150.00 

86 Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș -DALI 49.00 

87 Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI CIA Abrud 64.74 
88 Extindere și modernizare CIA Abrud - execuție 1,500.00 

89 Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de 
incendiu pentru Locuința protejată Aiud 20.00 

90 Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai- 
DALI 100.00 

91 Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 
92 Centrale termice 50.00 
93 Montare statie reglare abur centrală termică CRRN Galda de Jos 40.00 
94 Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba 17.80 
95 Copiator CRRN Galda de Jos 10.00 
96 Programe informatice software  și licențe 30.00 

97 Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 

98  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 

99 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 
2014-2020 958.10 

100 
Lucrari de construire  Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului 
- (executie, asistență tehnică din partea proiectantului avize, serv  
diriginte santier, acorduri etc) 132.41 

101 

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer 
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului 
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud 
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție 16.00 

102 
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri 
închis Alba Iulia 60.00 

103 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 85.00 



104 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în județul Alba 5.70 

105 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul  Alba 

91.00 

106 
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş 1,779.56 

107 

Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
lim.jud.Hunedoara 1,582.00 

108 
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 
Gâmbaş - Aiud (DN 1) 1,832.90 

109 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 
Jos, jud. Alba 5,662.84 

110 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E) 6,359.32 

111 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 
localitatea Limba, jud. Alba  637.72 

112 Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, 
km.52+150, Dobra, jud. Alba 806.47 

113 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 2,222.23 

114  Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare 
corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 176.35 

115 Expertiză  tehnică-Modernizare si consolidare drum judetean 
DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D 65.07 

116 Expertiză tehnică pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) 18.60 

117 Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI 32.42 

118 Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, 
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI 37.64 

119  Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

120 
 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 
Mureş (DN 14 B), faza DALI 46.47 

121 Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, loc. Lunca, jud. Alba, 
faza SF 37.00 

122 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- 
drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza 
DALI 11.10 

123 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587 44.27 

124 Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-
DJ107D faza DALI 109.75 

125 Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI 57.00 



126 
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea 
Pianului” 18.79 

127 
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea 
Răchitei” 11.38 

128 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza 
studiu de fezabilitate 32.71 

129 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza 
studiu de fezabilitate 19.82 

130 

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-
Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540"       

11,761.77 

131 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-
Garbovita-Garbova de Sus" 6,055.00 

132 Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700" 7,901.00 

 
  

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 131 din data de 18 iunie 2019. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Marian  Florin AITAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier                         

prestatori ai serviciului 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019; 
Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii 
programului de transport judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de 
transport rutier prestatori ai serviciului; 

- raportul de specialitate nr. 12564 din 18 iunie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
       Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 
Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în județul Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu 
operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 
18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 privind aprobarea atribuirii 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu 
operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 
18 mai 2017, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 
       Având în vedere prevederile: 
       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007; 
       În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
   Art. 1. Se aprobă prelungirea, până la data de 2 decembrie 2019, a valabilităţii 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-328%20-2018-(209444)-(1).html
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01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
197/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Art. 2. Valabilitatea contractelor de delegare a gestiunii  serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate încheiate de Judeţul Alba cu operatorii de transport 
rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL, 
Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA se 
prelungeşte, prin act adiţional, până la data de 2 decembrie 2019. 

   Art. 3. Valabilitatea licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai 
serviciului Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL, 
Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA se 
prelungeşte până la data de 2 decembrie 2019. 

   Art. 4. Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului vor asigura existenţa la bordul 
autovehiculelor utilizate la efectuarea serviciului a unei copii a prezentei hotărâri care va fi 
prezentată organelor de control împreună cu licenţele de traseu. 

  Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 
Teritoriale A.R.R. Alba, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-
Inspectoratul Teritorial nr. 4, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba - Serviciul Rutier, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică și Compartimentului Autoritatea Județeană de 
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, operatorilor de 
transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany 
SRL, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA. 
 
 
 
              AVIZAT 
                   VICEPREŞEDINTE,                                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
                 Marius Nicolae HAŢEGAN                                             Vasile BUMBU 
 
                                                                                                                
                                                                                        
                                                                                                            
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 133 
Alba Iulia, 18 iunie 2019 



ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de transport 

judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier 

prestatori ai serviciului  
 

 
 

    Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 a fost aprobat Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019, în judeţul Alba, fiind ulterior actualizat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba 
nr. 180/2017, nr. 217/2017, nr. 300/2017, nr. 342/2017 şi nr. 5/2018. 

   Operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători în cadrul şedinţelor de atribuire 
electronică a traseelor judeţene le-au fost eliberate licenţe de traseu de către Agenţia Teritorială 
A.R.R. Alba, cu valabilitate până la data de 30 iunie 2019. 

    Până la data de 30 iunie 2019 sunt valabile şi contractele de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate încheiate de Judeţul Alba cu aceştia. 
Contractele nu sunt contracte de servicii publice de transport în sensul prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007,  fiind încheiate în baza legislaţiei existentă anterior intrării 
în vigoare a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007. 

În conformitate cu prevederile art. V din aceeaşi lege „ La nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară unde nu sunt 
încheiate contracte de servicii publice de transport în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007, valabilitatea programelor de transport şi, după caz, a contractelor existente şi a 
licenţelor de traseu se prelungeşte până la data de 2 decembrie 2019.” 
            Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 133 din  
18 iunie 2019. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Marius Nicolae HAŢEGAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Nr. 12564/18.06.2019             
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de transport 
judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier 

prestatori ai serviciului 
 
 

Consiliul judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 
       În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 
coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza 
administrativ-teritorială a acestora. 
       Potrivit art. 17 alin. 1 lit. b şi c din aceeași lege, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii 
cu privire la stabilirea programelor de transport şi actualizarea periodică a traseelor în funcţie de 
necesităţile de deplasare ale populaţiei. 
     Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 a fost aprobat Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019, în judeţul Alba, fiind ulterior actualizat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba 
nr. 180/2017, nr. 217/2017, nr. 300/2017, nr. 342/2017 şi nr. 5/2018. 

     Operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători în cadrul şedinţelor de atribuire 
electronică a traseelor judeţene, respectiv Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, 
Livio Dario SRL, Mariany SRL, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Transervice 
Apuseni SRL şi Voltrans SA, le-au fost eliberate licenţe de traseu de către Agenţia Teritorială 
A.R.R. Alba, cu valabilitate până la data de 30 iunie 2019. 

     Până la data de 30 iunie 2019 sunt valabile şi contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate încheiate de Judeţul Alba 
cu operatorii de transport mai sus menţionaţi. Aceste contracte nu sunt contracte de servicii 
publice de transport în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, care este 
obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate Statele Membre, începând cu data 
de 3 decembrie 2019. 

      În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ” La nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară unde nu sunt 
încheiate contracte de servicii publice de transport în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007, valabilitatea programelor de transport şi, după caz, a contractelor existente şi a 
licenţelor de traseu se prelungeşte până la data de 2 decembrie 2019.” 

 Legislaţia în vigoare în domeniul transportului public de persoane obligă operatorii de 
transport rutier să deţină la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul licenţa de traseu 
valabilă. 

 Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018, procedura de prelungire a valabilităţii 
licenţelor de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se stabilea 
de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi consta în aplicarea pe licenţele de traseu a unei 
ştampile cu menţiunea „ prelungită valabilitatea licenţei de traseu conform _________________, 
până la data de__________”, însoţită de semnătura şi ştampila şefului de agenţie/înlocuitorului 
acestuia. 
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      Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018, Agenţiile Teritoriale A.R.R. nu mai au 
competenţe privind emiterea/eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciul public judeţean de 
transport  persoane prin curse regulate, acestea trecând în sarcina consiliilor judeţene. Pe cale de 
consecinţă, Agenţiile Teritoriale A.R.R. nu mai pot efectua nici înscrisuri pe licenţele de traseu 
pentru transportul judeţean de persoane emise/eliberate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 
328/2018. 

 Pe de altă parte, consiliile judeţene nu pot efectua înscrisuri pe un document emis/eliberat 
de o altă autoritate. 

 Drept pentru care, se impune adoptarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei hotărâri 
care să reglementeze această situaţie.  

 Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului vor asigura existenţa la bordul 
autovehiculelor utilizate la efectuarea serviciului a unei copii a respectivei hotărâri care va fi 
prezentată organelor de control împreuna cu licenţele de traseu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a Proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de transport 
judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori 
ai serviciului. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Liliana NEGRUŢ 

 
 

 
 

                                                                                                                             Întocmit,  
                                                                                                                             Consilier 
                                                                                                             Adam- Gheorghe Lăncrănjan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 
str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Sebeş, cu nr. cad/top. 70158;  

- raportul de specialitate nr. 13243/26 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 758/24 iunie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13061/24 iunie 2019; 

 Analizând raportul nr. 13227/26 iunie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monument istoric. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, 
judeţul Alba, proprietar Oancea Nicolae şi Oancea Angela, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 
70158 Alba Iulia cu nr. cad/top. 70158, teren intravilan în suprafaţă totală de 3277 mp., 
monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-
00001.02, (Situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezare civilă - în preajma castrului roman), 
conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care 
constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

     AVIZAT 
PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          
 
Înregistrat cu nr. 139 
Alba Iulia, 26 iunie 2019 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 
 
 

 
 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 
imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, 
nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158. 
 Prin adresa nr. 758/24 iunie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 
nr. 13060/24 iunie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută 
de domnul Oancea Nicolae şi doamna Oancea Angela, privind exercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, 
nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158. 
 Domnii Oancea Nicolae şi Oancea Angela, au calitatea de proprietari în cotă 1/1 părţi 
asupra imobilului, monument istoric arheologic de interes național,  conform Listei 
Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, (Situl arheologic de la Alba 
Iulia - Aşezare civilă - în preajma castrului roman), aceştia exprimându-şi intenţia de a vinde 
imobilul respectiv. 
 Prin adresa nr. 758/24 iunie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, transferă 
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei 
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 
 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 139 din 26 iunie 2019. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 13243/26 iunie 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 
 
 D-l Oancea Nicolae şi d-na Oancea Angela în calitate de proprietari de carte funciară în 
cotă de 1/1 părţi, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea 
Moţilor, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158, cu nr. cad/top. 70158, prin adresa 
înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 758/24 iunie 2019, anunţă intenţia 
de vânzare a imobilului teren intravilan, în suprafaţă totală de 3277 mp., monument istoric 
conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, (Situl 
arheologic de la Alba Iulia - Aşezare civilă - în preajma castrului roman). Conform prevederilor 
art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările 
şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale 
statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice 
clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că „termenul de exercitare a dreptului de 
preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, 
documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, 
după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate 
exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin 
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia. 

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea, 
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice 
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate 
cu prevederile prezentei legi”. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 
istoric, s-a recomandat prin Raportul nr. 13227/26 iunie 2019, anexat prezentului proiect de 
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Calea 
Moţilor, nr. 116.  

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 
422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
Întocmit, Ghilea Florin 



































ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba,  
înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna iunie 2019; 

 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 
Mai, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2;  

- raportul de specialitate nr. 13249/26 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 757/24 iunie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13060/24 iunie 2019; 

 Analizând raportul nr. 13229/26 iunie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monument istoric. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, 
proprietar Filip Maria, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 76975 Sebeş cu nr. cad/top. 1580/2, 
în suprafaţă totală de 165 mp., din care construită 102 mp., având suprafaţa desfăşurată de 224 
mp., cu un regim de înălţime S+P+E, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 
2015, nr. crt. 541, cod AB-II-m-B-00329, conform documentaţiei transmise de către Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

     AVIZAT 
PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          
 
Înregistrat cu nr. 140 
Alba Iulia, 26 iunie 2019 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2 
 

 
 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 
imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul 
Alba, înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2. 
 Prin adresa nr. 757/24 iunie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 
nr. 13060/24 iunie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută 
de doamna Filip Maria, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului, situat 
administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76975 Sebeş, 
cu nr. cad/top. 1580/2. 
 Doamna Filip Maria, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului 
monument istoric de arhitectură, de interes local, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, 
nr. crt. 541, cod AB-II-m-B-00329, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv. 
 Prin adresa nr. 757/24 iunie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, transferă 
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei 
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 
 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 140 din 26 iunie 2019. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 13249/26 iunie 2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2 
 

 Doamna Filip Maria în calitate de proprietar de carte funciară în cotă de 1/1 părţi, asupra 
imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF 
nr. 76975, cu nr. cad/top. 1580/2, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Alba cu nr. 757/24 iunie 2019, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv, în suprafaţă 
totală de 165 mp., din care construită 102 mp., având suprafaţa desfăşurată de 224 mp., cu un 
regim de înălţime S+P+E, monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 
541, cod AB-II-m-B-00329. 
 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 
negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin 
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş. 

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea, 
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice 
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate 
cu prevederile prezentei legi”. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 
istoric, s-a recomandat prin Raportul nr. 13229/26 iunie 2019, anexat prezentului proiect de 
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2.  

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 
422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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Şef serviciu, 
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